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11 april 2018

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
De Beaufortlaan t.o. nrs. 24, 44 en 46 bouwen van een geluidsscherm en het daarvoor kappen van 3 bomen OV-2018-0164 04-04-2018
Julianalaan 26 kappen van 2 Abies Grandis bomen op het achtererf
OV-2018-0159 31-03-2018
Kerkpad ZZ 92 bouwen van een tuinhuis in de achtertuin OV-2018-0160
01-04-2018
Kerkplein 9 veranderen van een kantoor naar appartementen
OV-2018-0163 03-04-2018
Kerkstraat 11A aanleggen van een inrit OV-2018-0162 02-04-2018
Koninginnelaan 50 aanleggen van een inrit t.b.v. parkeren op eigen
terrein OV-2018-0147 29-03-2018
Laanstraat 7 uitbreiden van een woonhuis over twee verdiepingen
OV-2018-0165 04-04-2018
Ossendamweg 33C vervangen van een garagedeur door glazen pui
met deur (legalisatie) OV-2018-0161 02-04-2018
Soesterbergsestraat 121 01 kappen van 5 vliegdennen op het voorerf OV-2018-0166 04-04-2018
Sparrenlaan 12 kappen van 3 berken op het voorerf en een spar op
het achtererf OV-2018-0158 31-03-2018
Van Straelenlaan 25 kappen van een esdoorn op het achtererf
OV-2018-0146 29-03-2018
Verlengde Talmalaan 45 kappen van een els en het kandelaberen
van een beuk op het zijerf OV-2018-0154 03-04-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

VERLENGEN BESLISTERMIJN

Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
plaatsen van containers, een bouwlift, een hoogwerker en bouwhekken op het grasveld en op de parkeerplaats ter hoogte van Albert
Cuyplaan 120 in de periode van 16 april 2018 tot 27 juli 2018.
Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.
Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, (035) 60 93 411, of stuur een
e-mail naar: postbus2000@soest.nl.

BEDRIJFSVOERING
VA S T S T E L L I N G M A N DA AT B E S L U I T
B E Z WA A R A F H A N D E L I N G S O C I A A L D O M E I N 2 018
Burgemeester en wethouders van Soest hebben op 3 april 2018 het
mandaatbesluit bezwaarafhandeling sociaal domein 2018 vastgesteld,
zaaknr. 1917266. Dit mandaatbesluit treedt op 12 april 2018 in werking. In het mandaatbesluit is geregeld dat het hoofd van de afdeling
Bedrijfsvoering bevoegd (gemandateerd) is om, namens burgemeester
en wethouders, te beslissen op bezwaarschriften die vallen binnen het
sociaal domein ( o.a. Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet). De advisering over deze bezwaarschriften is in
handen van de bezwaarschriftencommissie binnen de
Gemeenschappelijke regeling Baarn-Bunschoten-Soest (BBS).
Voor vragen: dhr. A.P. Diermanse, (035) 60 93 160,
postbus2000@soest.nl.

RUIMTE
T E R I N Z A G E L E G G I N G VA S T G E S T E L D
W I J Z I G I N G S P L A N I N S I N G E R S T R A AT 19

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:
AlbertCuyplaan 100-194 renoveren en verduurzamen van een
appartementengebouw OV-2018-0096 23-01-2018
Amersfoortsestraat 107 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak OV-2018-0094 24-01-2018
Eemweg 2E uitbreiden van de volgelopvang OV-2018-0089 22-01-2018

Burgemeester en wethouders van Soest maken ingevolge het bepaalde in art. 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het college
bij besluit van 20 maart 2018 het wijzigingsplan Insingerstraat 39 heeft
vastgesteld. Het wijzigingsplan Insingerstraat 39 voorziet in een nieuwe juridisch-planologische regeling die het mogelijk maakt de bestaande bestemming Maatschappelijk verder uit te breiden ten behoeve van
de bestaande brede school.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Het vastgestelde wijzigingsplan Insingerstraat 39 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 12 april 2018 tot en met woensdag 23 mei 2018 ter inzage bij:
- het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het
gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Soest. Het inzien van de stukken
kan alleen op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met de
gemeente via www.soest.nl/afspraak of via telefoonnummer:
(035) 60 93 411
- Idea, kunstencentrum, theater en bibliotheek, Willaertstraat 49
te Soest
Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Amersfoortsestraat 20 kappen van 14 bomen t.h.v. het parkeerterrein OV-2018-0042 05-04-2018
Birkstraat 85A wijzigen van bestemming kantoor naar wonen
OV-2018-0022 04-04-2018
Korte Brinkweg 51 bouwen van 5 woningen (incl. daarmee verband
houdende aanlegwerkzaamheden) WABO-2017-0831 21-03-2018
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
V E R G U N N I N G O B S TA K E L O P E N B A R E W E G
F E R D I N A N D H U YC K L A A N 42
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
4 april 2018 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
plaatsen van een autolaadkraan op de openbare weg ter hoogte van
Ferdinand Huycklaan 42 op 30 april 2018.

V E R G U N N I N G O B S TA K E L O P E N B A R E W E G
T E R H O O G T E VA N A L B E R T C U Y P L A A N 12 0
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
4 april 2018 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene

Terinzagelegging

Digitaal Raadplegen
Daarnaast is het vastgestelde wijzigingsplan Insingerstraat 39
digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.soest.nl/bestemmingsplannen. Het planidentificatienummer
van het ontwerpwijzigingsplan is: NL.IMRO.0342.WPLG0002-0301.
Het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en
rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge
wijzigingsplan.

Beroep en voorlopige voorziening
Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende de ter inzage termijn beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze
in te dienen. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding
Het wijzigingsplan Insingerstraat 39 treedt in werking daags na afloop

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.

van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.

MILIEU
WA B O, K E N N I S G E V I N G O M G E V I N G S VERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS
(O B M ), R E G U L I E R E VO O R B E R E I D I N G S PROCEDURE RUD
Het college heeft besloten aan Stichting de Paardenkamp een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen (Zaakkenmerk: Z-WABO-2018-0779, OLO kenmerk: 3509313). Het betreft een omgevingsvergunning voor het
wijzigen van diverse dierenverblijven van de paardenhouderij aan de
Birkstraat 96 in Soest.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Gemeente Soest, postbus
2000, 3760 CA Soest. De termijn voor het indienen van bezwaar is zes
weken en vangt aan met ingang van de dag, ná de datum van verzending van dit besluit.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat
dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is
genomen.
In spoedeisende zaken kunnen belanghebbenden, zodra het bezwaarschrift is ingediend, de Voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt uw verzoekschrift indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht. Houdt u er rekening mee dat hieraan kosten verbonden
zijn (informatie bij de Rechtbank op nummer: (088) 36 20 000). U kunt
uw verzoekschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank indienen via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

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.

