Bekendmakingen
14 november 2018

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
De Binnentuin 7 kappen van 1 den in de achtertuin OV-2018-0571
07-11-2018
Kampweg 11 plaatsen van een vlaggenmast in de voortuin OV-2018-0568
06-11-2018
Korenweg 1 kappen van 5 sparren op het achtererf OV-2018-0567
01-11-2018
Noorderweg 89 verplaatsen van een bestaande inrit OV-2018-0566
04-11-2018
Parklaan 37 kappen van 1 eik in de voortuin OV-2018-0570 07-11-2018
Prof. Lorentzlaan 21 vestigen van een Bed & Breakfast bij een
woonhuis OV-2018-0565 02-11-2018
Regentesselaan 2 A kappen van 1 acacia in de achtertuin OV-2018-0569
07-11-2018
Van Beuningenlaan 20 kappen van 1 Amerikaanse eik (noodkap) in
de voortuin OV-2018-0572 07-11-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het houden van de
Sinterklaasintocht Soesterberg op het parkeerterrein voor de Plus
supermarkt aan de Rademakerstraat op zaterdag 24 november 2018
van van18:30 uur tot 21:00 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
PA R K E E R V E R B O D PA R K L A A N
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 14 november 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
• Het stopverbod aan het begin van de Parklaan, vanaf het kruispunt
met de Nieuweweg, intrekken.
• Een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de Parklaan
door middel van het aanbrengen van een onderbroken gele streep
op de trottoirband vanaf de aansluiting met de Nieuweweg over
een afstand van 40 meter aan de rechterzijde en vanaf de eerste
uitrit over een afstand van 25 meter aan de linkerzijde van de
Parklaan.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Kampweg 40 kappen van 1 den op het voorerf OV-2018-0441 05-11-2018
Kolonieweg 17 kappen van 1 esdoorn op het achtererf OV-2018-0468
06-11-2018
Lange Brinkweg 15 kappen van 1 fijnspar, 2 berken, 1 conifeer en
1 katsuraboom OV-2018-0450 05-11-2018
Oranjelaan 29 kappen van 1 walnoot op het achtererf OV-2018-0458
05-11-2018
Pijperpad 49 kappen van 1 berk op het voorerf OV-2018-0443
02-11-2018
Stadhouderslaan 124 maken van constructieve doorbraken in de
woning OV-2018-0541 06-11-2018
Talmalaan 21 kappen van 1 veder-esdoorn in de achtertuin
WABO-2017-0985 06-11-2018
Van Lijndenlaan 12 bouwen van een serre aan een woonhuis
OV-2018-0372 02-11-2018
Wieksloterweg OZ 95 gedeeltelijk verhogen van de kap van een
woonhuis OV-2018-0460 02-11-2018
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Kopie

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.

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.

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.

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 1 november 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het organiseren en houden van
een crosscompetitie jeugd in het duin- en bosgebied de Lange Duinen
op zaterdag 10 november 2018 van 11:00 tot 15:30 uur.

Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 14 november 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:

S TA N D P L A AT S V E R KO O P K E R S T B O M E N

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.

SINTERKL A ASINTOCHT SOESTERBERG
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 8 november 2018

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.

Bekendmaking

L A A D PA A L D O K T E R R U P E R T L A A N

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
1 november 2018 op grond van artikel 5:18 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
innemen van een standplaats voor de verkoop van kerstbomen op het
pleintje Van Weedestraat/Burg. Grothestraat Soest vanaf zaterdag
1 december 2018 tot en met vrijdag 21 december 2018.

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.

Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via de website www.overheid.nl.

C R O S S C O M P E T I T I E J E U G D AV P I J N E N B U R G

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.

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.

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 13023, 3507 LA
Utrecht.

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:
Braamweg 27 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis (verdieping)
OV-2018-0414 19-08-2018
Dorresteinweg 70 vestigen praktijk voor Body & Mind in bedrijfsverzamelgebouw OV-2018-0471 13-09-2018
Kampweg 13 verplaatsen van een bestaande inrit OV-2018-0469
13-09-2018
Zuidergracht 42 vestigen van een internet-wijnwinkel OV-2018-0358
16-07-2018

Bezwaar

I. Twee openbare parkeerplaatsen aan de Dokter Rupertlaan aan te
wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische auto’s door
middel van plaatsing van het bord.
a. E04 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
b. onderbord met de tekst “uitsluitend voor het opladen van
elektrische auto’s”.
c. onderbord OB504, met de pijlaanduidingen schuin naar links- en
rechtsonder, voor het aanwijzen van de twee parkeerplaatsen.
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.

L A A D PA A L N I E U W S T R A AT
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 14 november 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
Twee openbare parkeerplaatsen aan de Dokter Rupertlaan aan te
wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische auto’s door
middel van plaatsing van het bord.
a. E04 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
b. onderbord met de tekst “uitsluitend voor het opladen van
elektrische auto’s”.
c. onderbord OB504, met de pijlaanduidingen schuin naar links- en
rechtsonder, voor het aanwijzen van de twee parkeerplaatsen.
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 13023,
3507 LA 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.
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 14 november 2018 in de
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Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:

L A A D PA A L P I E T E R D E H O O G H L A A N
Besluit
Twee openbare parkeerplaatsen aan de Dokter Rupertlaan aan te wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische auto’s door middel
van plaatsing van het bord.
a. E04 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
b. onderbord met de tekst “uitsluitend voor het opladen van
elektrische auto’s”.
c. onderbord OB504, met de pijlaanduidingen schuin naar links- en
rechtsonder, voor het aanwijzen van de twee parkeerplaatsen.
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via de website www.overheid.nl.

Bekendmaking

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.

Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via de website www.overheid.nl.
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 13023, 3507 LA
Utrecht.

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.

Kopie

Bezwaar

Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 14 november 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:

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.

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.

L A A D PA A L R U B E N S L A A N

Besluit
I. Twee openbare parkeerplaatsen aan de Dokter Rupertlaan aan te
wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische auto’s door middel
van plaatsing van het bord.
a. E04 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
b. onderbord met de tekst “uitsluitend voor het opladen van
elektrische auto’s”.
c. onderbord OB504, met de pijlaanduidingen schuin naar
links- en rechtsonder, voor het aanwijzen van de twee
parkeerplaatsen.
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via de website www.overheid.nl.

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 13023, 3507 LA
Utrecht.

Bekendmaking

Kopie

Bezwaar

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.

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.

L A A D PA A L P I J P E R PA D
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 14 november 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
Besluit
Twee openbare parkeerplaatsen aan de Dokter Rupertlaan aan te wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische auto’s door middel
van plaatsing van het bord.
a. E04 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
b. onderbord met de tekst “uitsluitend voor het opladen van
elektrische auto’s”.
c. onderbord OB504, met de pijlaanduidingen schuin naar links- en
rechtsonder, voor het aanwijzen van de twee parkeerplaatsen.
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

van plaatsing van het bord.
a. E04 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
b. onderbord met de tekst “uitsluitend voor het opladen van
elektrische auto’s”.
c. onderbord OB504, met de pijlaanduidingen schuin naar
links- en rechtsonder, voor het aanwijzen van de twee
parkeerplaatsen.

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.

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 13023, 3507 LA
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.

L A A D PA A L T U R F S T R E E K

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.

Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 14 november 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:

In het bezwaarschrift moet in ieder geval worden vermeld:
1. uw naam en adres;

I. Twee openbare parkeerplaatsen aan de Dokter Rupertlaan aan te
wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische auto’s door middel

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 13023, 3507 LA
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.

RUIMTE
BEKENDMAKING VERLENEN VERGUNNING
OOSTERGR AC HT 2 - 4 IN SOEST
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest hebben op
7 november 2018 een vergunning verleend aan Eurotape B.V. te Soest
in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
voor een milieu neutrale wijziging van de inrichting. De wijziging
bestaat uit het aanbrengen van een verdiepingsvloer binnen het
gebouw, op de locatie Oostergracht 2-4 in Soest. Het besluit is bij ons
bekend onder zaakkenmerk Z-WABO-2018-2607.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.
U heeft hiervoor 6 weken de tijd.
De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar
de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.
Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Gemeente Soest,
postbus 2000, 3760 CA Soest. U kunt digitaal bezwaar maken via een
formulier op de website van de gemeente Soest.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
- uw naam en contactgegevens;
- de datum waarop u het bezwaar indient;
- een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar
tegen heeft;
- de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;
- als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening
(bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

Voorlopige voorziening
Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent
dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te
schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een
voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopi-
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ge voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift
en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de
reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u
griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD
Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het
kenmerk Z-WABO-2018-2607. U kunt de stukken ook inzien bij de
RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de
gemeente Soest (balie 8), Raadhuisplein 1, op werkdagen van 8.3013.00 uur en op donderdag van 8.30-20.00 uur, telefoon 035-6093539.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via
telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u
hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte
blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving?
Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.
U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd
over een locatie in uw buurt.

TER INZ AGE ONT WERPBESTEMMINGSPL AN
B I R K S T R A AT A C H T E R 12 2 B
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college in zijn
vergadering van 2 oktober 2018 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Birkstraat achter 122B. Op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet het plangebied van een
actuele bestemmingsplanregeling en biedt ruimte voor (toekomstige)
ontwikkelingen.
Het ontwerpbestemmingsplan Birkstraat achter 122B en de daarbij
behorende stukken liggen vanaf 15 november tot en met 27 december
ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49).
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het
Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.
Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket
kan alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via
www.soest.nl/afspraak of neem contact op met de gemeente via het
telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling van leges kan bij het
Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage
gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Digitaal raadplegen

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via:
• www.ruimtelijkeplannen.nl
• www.soest.nl/bestemmingsplannen
Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is:
NL.IMRO.0342.BPLG0028-0201. 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).

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via:
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.soest.nl/bestemmingsplannen
Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is:
NL.IMRO.0342.BPLG0015-0201. 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

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Birkstraat achter 122B
naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende
wijze:
- schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding
van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Birkstraat achter 122B.
- voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak
worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 60 93 282 met
Paul Haagen.
- digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via
www.soest.nl/zienswijze, onder vermelding van: zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Birkstraat achter 122B. Zienswijzen
kunnen niet per email worden ingediend.

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Birkstraat 134 naar
voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende
wijze:
- schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de
gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest,
onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Birkstraat 134.
- voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak
worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 60 93 282 met
Paul Haagen.
- digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via
www.soest.nl/zienswijze, onder vermelding van:
zienswijze ontwerpbestemmingsplan Birkstraat 134.
Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan
Birkstraat achter 136
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college in zijn
vergadering van 9 oktober 2018 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Birkstraat 134. Op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan Birkstraat 134 en de daarbij behorende
stukken liggen vanaf 15 november tot en met 27 december ter inzage
bij Idea Soest (Willaertstraat 49).
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het
Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.
Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket
kan alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via
www.soest.nl/afspraak of neem contact op met de gemeente via het
telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling van leges kan bij het
Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage
gelegde stukken.

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

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.

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.

