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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Amersfoortsestraat 84A verbouwen/uitbreiden van een
bedrijfspand OV-2018-0087 08-03-2018
Centurionbaan 70 bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
OV-2018-0078 036-03-2018
De Beaufortlaan 38 bouwen van een vrijstaand woonhuis (kavel 11)
OV-2018-0075 06-03-2018
De Schans kappen van een es nabij nr. 20 OV-2018-0053 02-03-2018
De Zoom (ong.) interne wijziging en een gevelwijziging van een
verdeelstation OV-2018-0054 02-03-2018
Ericaweg 18 kappen van een conifeer in de voortuin OV-2018-0055
02-03-2018
Molenstraat 28 kappen van een berk in de achtertuin OV-2018-0057
05-03-2018
Soesterengweg 8A kappen van een beuk op het zijerf OV-2018-0058
05-03-2018
Sophialaan 8 plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak OV-2018-0052
02-03-2018
Turfstreek t.h.v. nr. 151 kappen van 2 essen (noodkap) OV-2018-0049
01-03-2018
Valeriaanstraat 120 uitbreiden van een balkon aan de voorzijde
OV-2018-0051 01-03-2018
Wilhelminalaan 26 kappen van een kastanjeboom op het achtererf
OV-2018-0085 06-03-2018
Zonnedauw achter nr. 39 kappen van een es (noodkap) OV-2018-0048
01-03-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

Insingerstraat 19A verschuiven bouwvlak t.b.v. nieuwbouw woonhuis WABO-2017-0871 01-03-2018
Kerkstraat 15 kappen van 1 esdoorn in de achtertuin WABO-2018-0148
05-03-2018
Larixlaan 14 kappen van een conifeer in de voortuin WABO-2018-0164
06-03-2018
Middelwijkstraat 5 kappen van 2 dennen in de achtertuin
WABO-2018-0159 07-03-2018
Molenstraat 93 kappen van 4 coniferen en een loofboom in de
achtertuin WABO-2018-0144 07-03-2018
Oude Tempellaan 2 bouwen vrijstaand woonhuis, aanleg inrit, kappen boom en plaatsen tijdelijke woning WABO-2017-0520 03-03-2018
Prunuslaan 17 kappen van 2 sparren in de voortuin WABO-2018-0071
06-03-2018
Sloothaak 19 uitbreiden van de woning op de eerste verdieping aan
de achterzijde WABO-2017-0955 01-03-2018
Soesterbergsestraat 130 kappen van 5 grove dennen in de zijtuin en
weigeren kap 1 grove den WABO-2018-0121 06-03-2018
Van Lenneplaan 3 kappen van een berk in de voortuin WABO-2018-0077
05-03-2018

Plaatselijke Verordening Soest, Algemene Subsidieverordening,
Wet geluidshinder, Woningwet, Erfgoedverordening, Wet Ruimtelijke
ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Bouwverordening, Crisis- en Herstelwet, Wet basisadministratie gebouwen,
Wet basisadministratie personen, Afvalstoffenverordening, Wet
bodembescherming en het mondeling stilleggen van sloop- en bouwwerkzaamheden hebben burgemeester en wethouders, bij besluit van
6 maart 2018 de heer J. Aardoom heeft aangewezen als toezichthouder als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

P L A AT S E N T E K S T K A R V R E D E H O F F S T R A AT
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
5 februari 2018 op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het plaatsen van
een tekstkar ten behoeve van promotie activiteiten van Soest2002 op
de locatie Vredehoffstraat ter hoogte van huisnr. 22 in de periode van
18 maart 2018 tot en met 21 maart 2018.
Voor vragen: mw. A. van den Berg, (035) 60 93 638,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

L A D O L C E V I TA
GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
De Genestetlaan 14 kappen van een cipres in de voortuin
WABO-2018-0101 07-03-2018
Hertenlaantje 2 kappen van een zomereik in de achtertuin
WABO-2018-0046 05-03-2018
Prunuslaan 17 kappen van 2 sparren in de voortuin WABO-2018-0071
06-03-2018

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 8 maart 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van foodfestival La Dolce
Vita op de parkeerplaats van winkelcentrum Soest Zuid op zondag
8 april 2018 van 15.00 uur tot 20.00 uur.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 638,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende
aanvraag de beslistermijnen maximaal zes weken te verlengen:
Birkstraat 142 bouwen van een mestopslag WABO-2018-0028
09-01-2018

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Anna Paulownalaan 23 wijzigen van de gevel aan de rechterzijde
WABO-2018-0065 05-03-2018
De Beaufortlaan 20 kappen van 1 eik op het achtererf WABO-2018-0092
06-03-2018
De Genestetlaan 14 kappen van een grove den in de achtertuin
WABO-2018-0101 07-03-2018
Heideweg 2 kappen van 11 bomen en weigeren kap van 1 Thuja in
voor, zij - en achtertuin WABO-2018-0079 09-03-2018

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
A ANWIJZEN TOEZICHTHOUDER IN DE ZIN
VA N D E A L G E M E N E W E T B E S T U U R S R E C H T
A R T I K E L 5:11
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
6 maart 2018 op grond van Awb art. 5:11 in verband met het toezicht
op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene

MILIEU
K ENNISGE VING MELDING BESLUIT LOZEN
BUITEN INRICHTINGEN
Het college heeft op 22 januari 2018 een melding ontvangen van
Duratherm B.V. (RUD Zaakkenmerk: Z-MLD-2018-0305, OLO kenmerk 3428983). De melding heeft betrekking op het realiseren van
een grondboring t.b.v. aardwarmte en koeling op de Veenzoom 6 in
Soest. Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.

K ENNISGE VING MELDING BESLUIT LOZEN
BUITEN INRICHTINGEN
Het college heeft op 30 januari 2018 een melding ontvangen van
Van ‘t Hof Grondboringen B.V. (RUD Zaakkenmerk: Z-MLD-20180374, OLO kenmerk 3446235). De melding heeft betrekking op de
aanleg van een gesloten bodem energiesysteem aan de Veenzoom 2 G
in Soest. Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.
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RUIMTE
TERINZ AGELEGGING
ONT WERPBESTEMMINGSPL AN ‘VEENZOOM 2’
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij
met het ontwerpbestemmingsplan ‘Veenzoom 2’ instemmen.
Op grond van de artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan maakt de realisatie
van twee vrijstaande woningen op de locatie Veenzoom 2 mogelijk.

Inzien
Met ingang van 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 ligt het
ontwerpbestemmingsplan ‘Veenzoom 2’ analoog ter inzage in de
bibliotheek Idea (Willaertstraat 49 te Soest). Daarnaast ligt het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de
afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het
bestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak.
Een afspraak kan gemaakt worden via www.soest.nl/afspraak
of via telefoonnummer: (035) 60 93 411.

Digitaal raadplegen
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veenzoom 2’ is digitaal in te zien via
www.ruimtelijkeplannen.nl en www.soest.nl/bestemmingsplannen.
Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.
IMRO.0342.BPLG0024-0201. Het digitale bestemmingsplan op
www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert
bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een
pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen
Tijdens de terinzagelegging van zes weken (vanaf 15 maart 2018) kan
een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan
schriftelijk, mondeling of digitaal geven:
- schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de
gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest,
onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan
‘Veenzoom 2’.
- voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak
worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 60 93 614.

- digitale zienswijzen kunnen uitsluitend via www.soest.nl/zienswijze
ingediend worden.
Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

huis van deze gemeente voor een ieder ter inzage zal worden gelegd.
De terinzagelegging zal spoedig na de bijeenkomst van het centraal
stembureau op 23 maart plaatsvinden.

B E K E N D M A K I N G VA N D E U I T S L A G

VERKIEZINGEN
MOBIEL STEMBURE AU
De burgemeester van Soest maakt bekend, dat voor de verkiezing van
de leden van de raad van de gemeente Soest en voor het referendum
over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018, gebruik zal worden gemaakt van een mobiel stembureau. Het mobiel stembureau is een touringcar (bus) met voor de
ingang een zgn. beachflag met daarop vermeld stembureau.
De stemopneming van dit mobiel stembureau zal plaatsvinden om
21.00 uur in het gemeentehuis van Soest, Raadhuisplein 1, Soest.
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas(sen) ook een geldig
identiteitsbewijs overleggen.
Tijden

Locatie

9.30-12.00 uur

parkeervakken tegenover de warenmarkt Soesterberg

Plaats

13.00-14.30 uur

parkeerplaats Plein van Zuid,
winkelcentrum Soest-Zuid

Soest

15.00-16.30 uur

op pleintje nabij de Hema,
Burg. Grothestraat 2

Soest

17.15-18.30 uur

station Soest-Zuid bij busstation op de
Eikenlaan

Soest

19.15-20.30 uur

parkeerplaats Plein van Zuid,
winkelcentrum Soest-Zuid

Soest

Nadere informatie wordt verstrekt door afdeling Dienstverlening,
team Burgerzaken, Raadhuisplein 1 in Soest.
Zie ook www.soest.nl/verkiezingen

T E R I N Z A G E L E G G I N G P R O C E S -V E R B A A L
P 2 2 -2
De burgemeester van Soest maakt ingevolge artikel P 23, lid 2, van de
Kieswet bekend, dat het proces-verbaal waarin de uitkomst van de
stemming en de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, gehouden op 21 maart 2018 is vastgesteld, op het gemeente-

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.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de
leden van de raad van de gemeente Soest, maakt ingevolge artikel P
20, lid 2, van de Kieswet bekend, dat op 23 maart 2018 om 10.00 uur,
in een openbare zitting van dat bureau in gemeentehuis Soest de uitslag van de op 21 maart 2018 gehouden verkiezing zal worden bekendgemaakt.

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.

