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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Bartolottilaan 48 kappen van 1 den in de achtertuin OV-2018-0503
02-10-2018
Biltseweg 39 splitsen van een boerderij in 2 woningen OV-2018-0497
01-10-2018
Draailier 109 vervangen van kozijnen in de voorgevel OV-2018-0505
02-10-2018
Koperwiek 61 kappen van een linde in de achtertuin OV-2018-0495
27-09-2018
Libel 38 vervangen van kozijnen en wijzigen van de gevelindeling
OV-2018-0500 02-10-2018
Nieuweweg 19 bouwen van een tuinmuur en aanbouwen schuur
OV-2018-0494 27-09-2018
Nieuweweg 101 kappen van 1 den op het achtererf OV-2018-0502
02-10-2018
Noorderweg 18 kappen van 2 bomen (meidoorn) in de zij- en
achtertuin OV-2018-0498 01-10-2018
Oranjelaan 9 kappen van een 1 conifeer in de voortuin OV-2018-0496
01-10-2018
Parklaan 61 bouwen van een vrijstaand woonhuis
(vervanging bestaand) OV-2018-0507 03-10-2018
Soesterbergsestraat 128 kappen van 1 den in de achtertuin
OV-2018-0501 02-10-2018
Soesterbergsestraat 186 overkappen van een terras OV-2018-0490
26-09-2018
Van Angerenstraat 28 gebruik woning als wijkkantoor
t.b.v. woningbouwvereniging OV-2018-0506 03-10-2018
Van Hamelstraat 22 plaatsen van een dakkapel in het voor- en
achtergeveldakvlak OV-2018-0504 02-10-2018
Weteringpad 7 aanpassen van de brandcompartimenten OV-2018-0499
01-10-2018
Wilhelminalaan 23 kappen van 2 coniferen in de achtertuin
OV-2018-0492 27-09-2018
Zuidergracht 13 kappen van 2 platanen op het voorerf OV-2018-0508
04-10-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende
aanvragen de beslistermijnen maximaal zes weken te verlengen:
Maatweg 10 realiseren veldopstelling met zonnepanelen op terrein
RWZI OV-2018-0370 25-07-2018
Sterrenbergweg 27 kappen 11 eiken, 1 kastanje, 1 beuk en
1 conifeer OV-2018-0392 06-08-2018

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Amersfoortsestraat 126A kappen van diverse bomen OV-2018-0334
03-10-2018
Buys Ballotlaan 49 plaatsen van twee dakkapellen OV-2018-0461
27-09-2018

Disselboom kappen van 2 elzen bij speeltuin (achter huisnrs. 9-19)
OV-2018-0402 01-10-2018
Gallenkamp Pelsweg kappen van 1 moeraseik t.h.v. nr. 4 OV-2018-0390
27-09-2018
Gen. Winkelmanstraat hofje nabij nr. 90 kappen van 3 amberbomen OV-2018-0405 04-10-2018
Gentiaanlaan 5 kappen van 2 dennen in de achtertuin OV-2018-0352
04-10-2018
Libel kappen van een peer t.b.v. renovatie van plantsoen t.h.v.
nr. 26 OV-2018-0404 04-10-2018
P.C. Hooftlaan 4 kappen van een conifeer in de voortuin OV-2018-0399
01-10-2018
Speenkruidstraat 39 bouwen van een dakopbouw OV-2018-0362
01-10-2018
Spinet kappen van 1 es t.h.v. nr. 69 OV-2018-0403 03-10-2018
Sterrenbergweg 27 kappen 11 eiken, 1 kastanje, 1 beuk en
1 conifeer OV-2018-0392 04-10-2018
Van der Weydenstraat 25 kappen van een atlasceder OV-2018-0393
01-10-2018
Van Goyenlaan kappen van 1 iep (noodkap) t.h.v. nr. 201 OV-2018-0394
01-10-2018
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunning is geweigerd:
Zwaluwenweg 17 aanleggen in- uitrit OV-2018-0360 01-10-2018
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE
K WA L I T E I T (C R K )
De vergadering van de CRK vindt in elke even week op vrijdag plaats
aan het Raadhuisplein 1. Tijdens de vergadering (aanvang 9.30 uur)
bent u van harte welkom. De exacte data van de vergaderingen kunt u
vinden op www.soest.nl.
Vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering(en) kunt u de agenda
inzien bij de balie van het Omgevingsloket.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
1 TIJDELIJKE ONTHEFFING GELUIDHINDER
L ADEN EN LOSSEN AH BURG.
G R O T H E S T R A AT
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
1 oktober 2018 op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend in verband met de te
verwachte geluidhinder als gevolg van het tijdelijk verplaatsen van de
laad-en los zone voor zowel de AH als de aannemer bij de AH aan de
Burg. Grothestraat 2 in de periode van 1 oktober tot medio november
2018 van maandag tot en met zaterdag van tussen 6.30 uur en 19.00
uur. Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

17 november, 1 december 2018 en 5 januari 2019 van 20.00 uur tot
01.00 uur ten behoeve van diverse festiviteiten in de kantine aan de
Bosstraat 151.

Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de APV is het aan inrichtingen toegestaan
maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden
waarbij de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Op grond van dit artikel heeft Honk- en softbalvereniging
De Knickerbockers tevens kennis gegeven van bovenstaande incidentele festiviteiten. Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

3 ONTHEFFING SLUITINGSTIJDEN DE SOESTER
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 28 september
2018 op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor een gefaseerde
ontheffing van de sluitingstijden. De Soester mag geopend zijn:
• Periode 1 van 1 oktober tot en met 31 december 2018;
zondag, dinsdag tot en met donderdag 23.00 uur vrijdag en
zaterdag 24.00 uur.
• Periode 2 van 1 januari tot 1 april 2019
Zondag, dinsdag tot en met donderdag 24.00 uur;
vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur.
• Periode 3 vanaf 1 april 2019
Zondag, dinsdag tot en met donderdag 24.00 uur;
vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

4 KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT
D’OUDE ENGHE
Op grond van artikel 4:3 van de APV is het aan inrichtingen toegestaan
maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden
waarbij de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit niet van
toepassing zijn. Op grond van dit artikel heeft cafe bar d’Oude Enghe
aan de Middelwijkstraat 2 kennis gegeven van de volgende incidentele
festiviteit: coming out party LHBT Soest op vrijdag 12 oktober 2018
van 17.00 uur tot 24.00 uur. Voor vragen: mw. J.M. van den Berg,
035-6093638, postbus2000@soest.nl.

4 H A L L OW E E N W I N K E L C E N T R U M OV E R H E E S
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 1 oktober 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor Halloween op het plein bij
Winkelcentrum de Tamboerijn e.o. op woensdag 31 oktober 2018 van
14:00 uur tot 20:00 uur.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

5 A C T I E DA G G R I F T L A N D C O L L E G E
2 FESTIVITEITEN KNICKERBOCKERS
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 1 oktober 2018
op grond van artikel 2:29 vergunning heeft verleend aan heeft verleend
voor verruiming van de openingstijden op: 13 en 20 oktober, 3 en

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
1 oktober 2018 op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het organiseren
van een actiedag op 19 oktober 2018 van 09.00 uur tot 13.00 uur voor
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het inzamelen van geld voor een vrijwilligersproject.
Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, 035-6093411,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

6 T E M P O T O E R T O C H T E N 2 018 / 2 019
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 1 oktober 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het organiseren en houden van
een veldtoerfietstocht op het grondgebied van de gemeente Soest op
de bestaande MTB – en fietspaden op zaterdag 10 november 2018 en
5 januari 2019 tussen 09.00 uur en 15.00 uur.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

VERKEER
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 10 oktober 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
• Algemene gehandicaptenparkeerplaats Christiaan Huygenslaan
We geven door plaatsing van het verkeersbord E6 van bijlage I van het
RVV 1990 een algemene parkeerplaats voor gehandicapten aan voor
het eerste parkeervak aan de linkerzijde van het parkeerterrein aan de
Christiaan Huygenslaan te Soest.
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via de website www.overheid.nl.

BEKENDMAKING
Dit besluit wordt op grond van artikel 26 van de WVW 1994 bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt een kennisgeving van
de bekendmaking in de Staatscourant vermeld op de website van de
gemeente Soest, in de Soester Courant en op de gemeentelijke informatieborden naast het carillon aan het Raadhuisplein.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en het niet eens met dit besluit? Dan kunt u,
binnen zes weken na de publicatiedatum schriftelijk bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders van Soest. Het bezwaar richt u aan
Gemeente Soest, t.a.v. college van B&W, Postbus 2000, 3760 CA
Soest.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval worden vermeld:
1. uw naam en adres;
2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);
3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

4. de redenen waarom u bezwaar maakt;
5. ondertekening met uw handtekening.
Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1
en 7.2 (bijzondere bepalingen over bezwaar) van de Algemene wet
bestuursrecht zijn van toepassing.
Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet
wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om
een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan
verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar:
de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA
Utrecht.

Kopie
Een afschrift van dit besluit wordt per e-mail gezonden aan
“0-wegafsluiting” (verzendlijst). In deze verzendlijst zijn onder andere
politie, Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en RAVU opgenomen.

BURGERZAKEN
V E R S T R E K K I N G E N U I T D E B A S I S R E G I S T R AT I E
P E R S O N E N ( B R P) ( A R T I K E L 3 . 21, V I J F D E L I D,
W E T B R P)
In de Basisregistratie personen (de officiële benaming voor de
Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is.
Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld
ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele
bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen,
voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de
uit de basisregistratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze
instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de
over u beschikbare gegevens in de basisregistratie aan hen te verstrekken, denk hierbij aan instellingen op het gebied van maatschappelijke
dienstverlening of algemene gezondheidszorg. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Dit doet u
door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de afdeling
Dienstverlening, team Burgerzaken.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan
een bevestiging. Aan commerciële instellingen worden nimmer gegevens verstrekt.

ADRES EN OPENINGSTIJDEN
Bezoekadres Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest Postadres Postbus 2000, 3760 CA Soest Internet www.soest.nl
Wij werken op afspraak. Wilt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket of een andere balie van de gemeente?
Ga naar www.soest.nl/afspraak en plan uw afspraak in. Of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 6093 411.

Geheimhouding kan worden genegeerd als het doel is betalingsverplichtingen te ontlopen of een rechtsgang te frustreren. Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt
uit de basisadministratie, dan kunt u daarvan schriftelijk een overzicht
opvragen bij de gemeente. U krijgt dan een overzicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
Over verstrekkingen uit de basisregistratie kunt meer informatie vinden via de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl. U kunt via deze
website een BRP-scan uitvoeren. Door het beantwoorden van enkele
vragen krijgt u een goed beeld van de organisaties die uw persoonsgegevens verstrekt krijgen. En ook waarom ze die verstrekt krijgen.

Hoe controleert u uw gegevens?
Het is van groot belang dat over u in de basisregistratie opgenomen
gegevens juist en actueel zijn.
U controleert uw gegevens makkelijk en snel via www.mijnoverheid.
nl. U logt in met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreer u zich dan
eerst via www.digid.nl.
Als uw gegevens kloppen, hoeft u niets te doen. U mag er vanuit gaan
dat andere instanties deze gegevens ook gebruiken. Als uw gegevens
niet kloppen, neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening,
team Burgerzaken via het algemene telefoonnummer van de gemeente
035-6093411.

Inzage
De verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij het
Omgevingsloket. De overige verleende vergunningen kunt u
nalezen in het Informatiecentrum in het gemeentehuis.
Bezwaar maken
Bent u belanghebbende en het niet eens met een verleende of
geweigerde vergunning of ontheffing? Dan kunt u, binnen zes
weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar maken bij
Burgemeester en Wethouders van Soest. Voor de andere genomen besluiten op deze pagina geldt een bezwaartermijn van zes
weken na publicatiedatum. Als bij de verleende vergunning of
het genomen besluit een andere procedure is aangegeven, is
deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
- U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;
de redenen waarom u bezwaar maakt;
ondertekening met uw handtekening.
Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit.
Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast
uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de
rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een
voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht,
sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht
Voor de publicaties van verordeningen geldt, dat de publicatie in
het elektronisch gemeenteblad leidend is. Ga hiervoor naar
www.officielebekendmakingen.nl, kies voor ‘Gemeenteblad’>
‘Op organisatie’> ‘Gemeente’ en dan voor ‘Soest’. Dan komt u
uit bij de gepubliceerde verordeningen van de gemeente Soest.

