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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Amersfoortsestraat 124 D kappen van een dode eik op het
achtererf OV-2018-0449 04-09-2018
Banningstraat (Dorpshart) bouwen van een appartementengebouw met 39 appartementen OV-2018-0452 05-09-2018
Biltseweg 51 kappen van 1 vogelkers, 1 els en 2 paardenkastanjes
OV-2018-0453 05-09-2018
Birktstraat 105 C vestigen van een crossfit sportschool OV-2018-0445
02-09-2018
Claroenstekerpad 25 veranderen van openslaande deuren naar een
vast raam in de voorgevel OV-2018-0442 01-09-2018
Heezerspoor Oostzijde ruimtelijke ingreep regulier wegvangen
amfibieën oefenterrein De Vlasakkers OV-2018-0448 03-09-2018
Kampweg 40 kappen van 1 den in de voortuin OV-2018-0441 01-09-2018
Kolonieweg 17 kappen van 1 esdoorn op het achtererf OV-2018-0444
01-09-2018
Lange Brinkweg 15 kappen van 5 bomen OV-2018-0450 04-09-2018
Morgen 13 dichtbouwen van de loggia op de eerste verdieping
OV-2018-0455 06-09-2018
Pijperpad 49 kappen van 1 berk in de voortuin OV-2018-0443
01-09-2018
Richelleweg plaatsen van een geluidsscherm t.b.v. woningen in
Apollo Noord OV-2018-0454 05-09-2018
Weteringpad 102 plaatsen van een hekwerk OV-2018-0439 31-08-2018
Wieksloterweg WZ 41 gebruik bijgebouw t.b.v. realiseren van een
kangoeroewoning en een mantelzorgwoning OV-2018-0446 03-09-2018
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:
Centurionbaan 190 uitbreiden van een bedrijfsgebouw OV-2018-0263
04-09-2018
Chr. Huygenslaan 129 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak OV-2018-0355 05-09-2018

Eikenlaan 11 kappen van 5 sparren op het achtererf OV-2018-0348
06-09-2018
Lange Brinkweg achter 60A-62 verwijderen asbestdak van een
schuur OV-2018-0436 31-08-2018
Oude Utrechtseweg 49 kappen van een conifeer in de voortuin
OV-2018-0351 04-09-2018
Pieter de Molijnlaan 47 uitbreiden woonhuis en aanleg inrit
OV-2018-0179 31-08-2018
Soesterbergsestraat 148 kappen 1 Amerikaanse eik, 2 coniferen en
8 grove dennen OV-2018-0349 30-08-2018
Speenkruidstraat 33 vergroten van balkons (voor- en achterzijde)
OV-2018-0293 04-09-2018
St. Annahof 1 kappen van een linde (noodkap) OV-2018-0350
03-09-2018
Van Weerden Poelmanweg t.h.v. spottersheuvel plaatsen
infobord en afstapplateau voor fietsers OV-2018-0262 31-08-2018
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. P I J N E N B U R G B O S M A R AT H O N 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 3 september
2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor de 19e Pijnenburg
bosmarathon op de Wieksloterweg OZ en bosgebied Laag Hees op
zondag 14 oktober 2018 van 9.30 uur tot 16.30 uur.

2 . T I J D E L I J K E S TA N D P L A AT S W E E K VA N
DE DEMENTIE
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op

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.

4 september 2018 op grond van artikel 5:18 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
innemen van een tijdelijke standplaats op de:
- markt in Soesterberg op woensdag 19 september 2018
van 08.30 uur tot 12.00 uur;
- standplaats aan de Van Weedestraat/hoek F.C. Kuijperstraat op
donderdag 20 september 2018 van 09.00 uur tot 12.00 uur.
De vergunning inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze
pagina. Voor vragen over nr. 1 & 2: mw. J.M. van den Berg,
(035) 60 93 638, of stuur een e-mail naar postbus2000@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.

