Bekendmakingen
13 juni 2018

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Albert Cuyplaan (tussen Nassauplantsoen en Talmalaan)
herinrichten van de Albert Cuyplaan OV-2018-0272 01-06-2018
Amersfoortsestraat 126A kappen van 7 bomen OV-2018-0282
04-06-2018
Colenso 167 kappen van 2 eiken in de achtertuin OV-2018-0269
31-05-2018
Ferdinand Huycklaan 9 vernieuwen/veranderen van twee
bijgebouwen OV-2018-0280 04-06-2018
Hartweg 36 plaatsen van twee dakkapellen en het wijzigen van gevels
OV-2018-0281 01-06-2018
Kampweg 46 kappen van 3 vliegdennen in de achtertuin OV-2018-0271
31-05-2018
Ossendamweg 4 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis
OV-2018-0276 03-06-2018
Prins Bernhardlaan 25 kappen van een Nordmann zilverspar in de
achtertuin OV-2018-0274 02-06-2018
Soesterbergsestraat 111 kappen van 2 douglassparren en 1 els
OV-2018-0270 31-05-2018
Soesterbergsestraat 133 04 bouwen van een dienstwoning
OV-2018-0279 04-06-2018
Verlengde Tempellaan 2 bouwen van een horecagelegenheid de
Pleisterplaats OV-2018-0283 04-06-2018
Vosseveldlaan 4 snoeien van 1 beuk op het zijerf OV-2018-0275
02-06-2018
Weegbreestraat 209 uitbreiden van een moskee en het plaatsen van
een erfafscheiding (legalisatie) OV-2018-0277 03-06-2018
‘t Zwarte Wegje 25 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak OV-2018-0284 06-06-2018

Vosseveldlaan 51 kappen van 1 ceder in de voortuin OV-2018-0201
07-06-2018
Wieksloterweg WZ 11 plaatsen van een toegangspoort (legalisatie)
OV-2018-0030 06-06-2018

Inzage

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken bij
het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na de
datum van de bekendmaking. Het bezwaar dient te worden gericht
aan het college van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest.
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 of schorsing vragen aan de rechter.
Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht Postbus
13023,3507 LA te Utrecht.

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunning is geweigerd:
Vosseveldlaan 51 kappen van 1 grove den in de voortuin OV-2018-0201
07-06-2018
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
D R A N K- E N H O R E C AV E R G U N N I N G D E
SOESTER
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 28 mei 2018 op
grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet een vergunning heeft
verleend voor het schenken van alcoholhoudende drank in de inrichting aan de Soesterbergsestraat 22.

E X P L O I TAT I E V E R G U N N I N G C A B R I O
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Burg. Grothestraat 23 bouwen van 6 woningen met bergingen
OV-2018-0110 06-06-2018
Eemweg 2A bouwen 6 kleedunits (maximaal 11 weken) gedurende
nieuwbouw kleedgebouw OV-2018-0190 06-06-2018
Eemweg 3 uitvoeren kleinschalige landschapsontwikkeling en kappen
2 bomen OV-2018-0090 04-06-2018
Eikenlaan 44 en Nieuweweg uitbreiden van de bestaande fietsenstallingen OV-2018-0036 04-06-2018
Ericaweg 18 ingrijpend snoeien van een conifeer OV-2018-0055
07-06-2018
Meidoornweg 17 bouwen van een nokverhoging op het woonhuis
OV-2018-0182 31-05-2018
Oude El 22 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0144 06-06-2018
Peter van den Breemerweg 17 bouwen van een schuur OV-2018-0064
06-06-2018
Soesterengweg 6D bouwen van een vrijstaand woonhuis OV-2018-0107
04-06-2018
Turfstreek 215 plaatsen van een dakkapel in het linker dakvlak
OV-2018-0203 07-06-2018
Valeriaanstraat 72 uitbreiden van een balkon aan de voorzijde
OV-2018-0102 05-06-2018

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 8 juni 2018 op
grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor de exploitatie van de horecavoorziening bij openluchttheater Cabrio aan de Soesterbergsestraat 140.
Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina. Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 411, postbus2000@soest.nl.

VERKEER
V E R K E E R S B E S L U I T PA R K E E R S C H I J F Z O N E
NIEUWERHOEKPLEIN
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 13 juni 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Verkeersbesluit Parkeerschijfzone Nieuwerhoekplein
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via www.overheid.nl.

VERKEER
NIEUWE OPENBARE RUIMTENAMEN
(S T R A AT N A M E N ) I N S O E S T E R B E R G
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om
openbare ruimtenamen (straatnamen) toe te kennen, aan het nog te
realiseren project Kop Kamer 1 in Soesterberg. Het betreft de volgende openbare ruimten: Brievengaarder en Posthoorn.

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.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf
13 juni 2018 ter inzage in het Informatiecentrum in het gemeentehuis.

Bezwaar

SAMENLEVING
B E L E I D S R E G E L S L U I T I N G VA N VO O R H E T
P U B L I E K O P E N S TA A N D E G E B O U W E N
De burgemeester van Soest heeft op 5 juni 2018 de beleidsregel
‘Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen’ vastgesteld.
Deze beleidsregel heeft betrekking op de sluitingsbevoegdheid van de
burgemeester zoals omschreven in artikel 174 van de Gemeentewet
en artikel 2:80 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Soest.
De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Inzage
De beleidsregel ligt vanaf vandaag ter inzage bij het informatiecentrum
in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest, geopend elke werkdag
van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met M. Jansen via e-mailadres:
m.jansen@soest.nl.

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.

