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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Eikenlaan 11 kappen van 5 sparren op het achtererf OV-2018-0348
09-07-2018
Molenstraat 98 kappen van 1 berk op het zijerf OV-2018-0347
07-07-2018
Peter van den Breemerweg 9 ontheffing gebruik perceel t.b.v. ballonvaarders bedrijf OV-2018-0346 06-07-2018
St. Annahof 1 kappen van 1 wilg op de begraafplaats OV-2018-0350
12-07-2018
Soesterbergsestraat 148 kappen van 8 vliegdennen, 2 coniferen en
1 Amerikaanse eik in voor- en achtertuin OV-2018-0349 10-07-2018
Verlengde Paltzerweg 1 uitvoeren van graafwerkzaamheden t.b.v.
opsporen munitie OV-2018-0345 05-07-2018

grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het evenement ‘Doe het lekker zelf ‘
bij de Ambachtshal aan de Koningsweg 22 op 22 en 23 september
2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

4 . DA G VA N D E L U C H T S P O R T
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 12 juli 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van een open dag bij de
Amsterdamsche club voor zweefvliegen tijdens de Dag van de
Luchtsport op 15 september 2018 van 09.00 uur tot 18.00 uur aan de
Verlengde Paltzerweg 45.

5 . S U P E R S A L E D E PA A R D E N K A M P

De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 12 juli 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het evenement ‘Supersale gebruikte
paardenspullen’ bij de Paardenkamp Birkstraat 96 op 22 en 23 september 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

6 . H O M E M A D E M A R K E T VA N W E E D E S T R A AT

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Batenburgweg en Posthoorn bouwen van 3 appartementengebouwen (105 woningen) OV-2018-0206 06-07-2018
Burg. Grothestraat 2 uitbreiden van een supermarkt en wijzigen
parkeerterrein WABO-2018-0067 06-07-2018
Hofstedering 70 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0240 10-07-2018
Kampweg 76 kappen van een grove den in de voortuin OV-2018-0244
12-07-2018
Luytenaarpad 21 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0287 11-07-2018
Morane 6 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0289 11-07-2018
Nieuweweg 53 vergroten van de woning OV-2018-0184 10-07-2018
Park Vredehof 1 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis
OV-2018-0242 10-07-2018
Prunuslaan 17 kappen van twee sparren in de voortuin OV-2018-0071
05-07-2018
Soester Hoogt 6 verleggen van de inrit en kappen van vijf bomen in
de voortuin OV-2018-0248 12-07-2018

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 12 juli 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van een braderie/markt op
zaterdag 22 september a.s. van 10.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur op de
Van Weedestraat/Burg. Grothestraat.

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
11 juli 2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het houden van
een straatfeest aan de Aagje Dekenlaan/Hartmanlaan op 22 september 2018 van 16.00 uur tot 24.00 uur.

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

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat vlot melden aan de gemeente.
Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl, door
in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt u doorgeven aan uw gemeente. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan om een
adresonderzoek!
Vragen over het adresonderzoek of huisbezoek in de gemeente Soest?
Neem dan contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer:
(035) 60 93 411.

8 . S T R A AT F E E S T B U N T W E G

VERKEERSBESLUITEN GILDEFEESTEN EN
S O E S T E R WA N D E LW E E K E N D 2 018

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 9 juli
2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het houden van
een straatfeest aan de Buntweg op 1 september 2018 van 15.00 uur
tot 24.00 uur.

9. S T R A AT F E E S T A A G J E D E K E N L A A N /
HARTMANL A AN

Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.
Voor vragen over nr. 1: mw. L. Smit, (035) 60 93 411, nr. 2 t/m 6:
mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 638, nr. 7 t/m 9: mw. A. BuitendijkBoer, (035) 60 93 411, of stuur een e-mail naar postbus2000@soest.nl.

DIENSTVERLENING
A ANWIJZEN TOEZICHTHOUDERS
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
10 juli 2018 op grond van de Algemene wet bestuursrecht artikel 5:11
hebben aangewezen als toezichthouder de heren J. van Dieren en
K. Suitela.

2 . M S M O T I O N 9 S E P T E M B E R 2 018

Voor vragen: mw. B. van der Vaart, (035) 60 93 674,
postbus2000@soest.nl.

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 11 juli 2018 op

Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent
niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een
misverstand of een vergeten verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan zal de
gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de
gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zonodig
zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor
toelagen, uitkeringen en andere regelingen.

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 9 juli
2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het houden van
een straatfeest aan de Albert Cuyplaan 204-298 op 17 augustus 2018
van 15.00 uur tot 23.00 uur.

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
12 juli 2018 op grond van artikel 15 van de Leegstandswet vergunning
hebben verleend voor het tijdelijk verhuren van leegstaande woonruimte aan de Bartolottilaan 1 te Soest voor een periode van vijf jaar.

3. DOE HET LEKK ER ZELF BIJ DE
AMBAC HTSHAL

Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Om zo min
mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacy-bescherming en de onderzoekers moeten zich identificeren.

7. S T R A AT F E E S T A L B E R T C U Y P L A A N

1. T I J D E L I J K V E R H U R E N L E E G S TA A N D E
WO O N R U I M T E B A R T O L O T T I L A A N 1

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 11 juli 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor de doorkomst van MS Motion op zondag 9 september 2018 van 09.30 uur tot 15.00 uur. In de route zijn de
volgende wegen en fietspaden opgenomen: Park Vliegbasis
Soesterberg, Soester Hoogt, Van Weerden Poelmanweg (fietspad),
Heezerspoor Westzijde, Paltzerweg en Verlengde Paltzerweg.

heidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan
de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met
een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben
zonder goed adres niet bereiken.

L A N D E L I J K E A A N PA K A D R E S K WA L I T E I T:
UW GEMEENTE CONTROLEERT ADRESSEN
Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten
gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de
gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale
dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.
Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven over-

VERKEER

Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 18 juli 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Evenement Gildefeesten en 1e editie Soester Wandelweekend 2018
Vanwege de Gildefeesten en de 1e editie Soester Wandelweekend
2018 nemen we enkele tijdelijke verkeersmaatregelen:
- Gesloten in beide richtingen voor bestuurders door middel van het
plaatsen van bord CO1 (van bijlage I van het RVV-1990) op de
Ferdinand Huycklaan vanaf het pand met huisnummer 2 tot de
Peter van den Breemerweg, Peter van den Breemerweg vanaf de
Kerkstraat tot en met de aansluiting met de Hooiweg, Hooiweg,
Eemweg, Eemstraat, Kerkstraat vanaf de Torenstraat (zijde
Middelwijkstraat) tot en met de aansluiting met de Peter van den
Breemerweg, Lange Brinkweg vanaf de Eemweg tot en met de
aansluiting met de Korte Middelwijkstraat, Korte Middelwijkstraat,
Kerkpad Z.Z. vanaf de Korte Middelwijkstraat tot de Kerstraat
- Opheffen van geslotenverklaring (door afdekken van de borden C12
met eventuele onderborden bijlage I en II van het RVV 1990) in de
A.P. Hilhorstweg tussen de Spiekerweg en de Verlengde Hooiweg
- Instellen van een stopverbod aan beide kanten van de weg
(aangegeven met bord E02 bijlage I van het RVV 1990) in de
Kerkstraat tussen de Torenstraat (zijde Middelwijkstraat) en de
Neerweg, Neerweg, Peter van den Breemerweg, tussen de
Kerkstraat en Hooiweg, Ferdinand Huycklaan, Eemstraat,
Kerkdwarsstraat tussen Olijkeweg en Ferdinand Huycklaan.
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via www.overheid.nl.

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:
- 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;
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- 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.

Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.

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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van
artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de
gemeenteraad op 5 juli 2018 heeft besloten het bestemmingsplan
Spoorstraat 9 ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van vijf grondgebonden woningen mogelijk
op het perceel Spoorstraat 9 te Soest.

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
B E S T E M M I N G S P L A N B E U K E N L A A N 61
Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de
gemeenteraad op 5 juli 2018 heeft besloten, het bestemmingsplan
Beukenlaan 61 ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw grondgebonden woning mogelijk in de tuin van een bestaande woning aan de Beukenlaan 59 te
Soest.

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
B E S T E M M I N G S P L A N S P O O R S T R A AT 9

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan Spoorstraat 9 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 19 juli tot en met woensdag
29 augustus 2018 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49) en bij het
Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.
Het inzien van het vastgestelde bestemmingsplan bij het
Omgevingsloket kan alleen op afspraak via www.soest.nl/afspraak of
via telefoonnummer: (035) 60 93 411. Tegen betaling van leges kan bij
het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage
gelegde stukken.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan Heideweg 52
Het vastgestelde bestemmingsplan Heideweg 52 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 19 juli tot en met woensdag
29 augustus 2018 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49) en bij het
Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.
Het inzien van het vastgestelde bestemmingsplan bij het
Omgevingsloket kan alleen op afspraak via www.soest.nl/afspraak of
via 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
Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal in te zien via:
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.soest.nl/bestemmingsplannen
Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is:
NL.IMRO.0342.BPSOE0023-0301 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).

Beroep en voorlopige voorziening

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal in te zien via:
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.soest.nl/bestemmingsplannen
Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is:
NL.IMRO.0342.BPSOE0048-0301. 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).

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het genomen besluit geldt,
dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State (ABRvS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:
- iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend
tegen het ontwerpbestemmingsplan
- iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke)
zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij
redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de
gemeenteraad te wenden

Beroep en voorlopige voorziening

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal in te zien via:
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.soest.nl/bestemmingsplannen
Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is:
NL.IMRO.0342.BPSOE0040.0301 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).

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het genomen besluit geldt,
dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State (ABRvS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:
- iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend
tegen het ontwerpbestemmingsplan
- iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke)
zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij
redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de
gemeenteraad te wenden

Het bestemmingsplan treedt in werking een dag na afloop 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.

Beroep en voorlopige voorziening

Inwerkingtreding

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het genomen besluit geldt,
dat gedurende de beroepstermijn, de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State (ABRvS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:
- iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend
tegen het ontwerpbestemmingsplan
- iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke)
zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij
redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de
gemeenteraad te wenden

Het bestemmingsplan treedt in werking een dag na afloop 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.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan Beukenlaan 61
Het vastgestelde bestemmingsplan Beukenlaan 61 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 19 juli tot en met woensdag
29 augustus 2018 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49) en bij het
Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.
Het inzien van het vastgestelde bestemmingsplan bij het
Omgevingsloket kan alleen op afspraak via www.soest.nl/afspraak of
via 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

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling

Digitaal raadplegen

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
B E S T E M M I N G S P L A N H E I D E W E G 52
Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van
artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de
gemeenteraad op 5 juli 2018 heeft besloten, het bestemmingsplan
Heideweg 52 ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van acht grondgebonden woningen mogelijk
op het perceel Heideweg 52 te Soest.

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.

