Bekendmakingen
19 september 2018

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Beetzlaan 74 uitbreiden van een woonhuis over 2 bouwlagen
OV-2018-0463 12-09-2018
Buys Ballotlaan 49 plaatsen van een dakkapel in het voor- en
achtergeveldakvlak OV-2018-0461 11-09-2018
Koningsweg 15 vergroten van een laboratorium in een bedrijfspand
OV-2018-0457 07-09-2018
Oranjelaan 29 kappen van een walnoot in de achtertuin OV-2018-0458
07-09-2018
Oude Tempellaan 1 bouwen van 2 woongebouwen t.b.v. gezondheidszorg OV-2018-0459 07-09-2018
Verlengde Kolonieweg 8 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak OV-2018-0462 11-09-2018
Wieksloterweg OZ 95 verhogen van de kap van een woonhuis
OV-2018-0460 10-09-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

ONT WERPBESLUIT OMGE VINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van
artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een vergunning te verlenen voor:
de nieuwbouw van een woon/zorg instelling opgebouwd uit 3 woongebouwen en een werkgebouw aan de Amersfoortsestraat 47-49 te
Soesterberg, OV-2018-0092)

Inzage en zienswijze
Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, zijn belanghebbenden bevoegd binnen een termijn van zes weken, derhalve van
20 september tot en met 31 oktober 2018 op grond van de
Algemene wet bestuursrecht gemotiveerde schriftelijke of mondelinge
zienswijzen tegen het ontwerp van de beschikking naar voren te brengen bij Burgemeester en Wethouders van Soest. De op dit bouwplan
betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn ter
inzage bij het Omgevingsloket.

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:
Hommel 52 plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak OV-2018-0364 20-07-2018
Koperwiek 80 bouwen van een carport naast de woning OV-2018-0357
16-07-2018

Kampweg 55 wijzigen van de brandcompartimentering OV-2018-0291
10-09-2018
Middelwijkstraat 66 kappen van een lijsterbes op het voorerf
OV-2018-0300 10-09-2018
Molenstraat 98 kappen van een berk op het zijerf OV-2018-0347
10-09-2018
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende vergunning is ingetrokken op de aangegeven datum:
Amersfoortsestraat 143 bouwen van een vrijstaand woonhuis
WABO-2015-0205 12-09-2018

ven van bovenstaande incidentele festiviteit.
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.

P U B L I E K S WA N D E L I N G KO R T E D U I N E N
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 11 september
2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor het houden van de
jaarlijkse publiekswandeling van de IVN in Korte Duinen op zaterdag
27 oktober 2018 van 19.00 uur tot uiterlijk 23.00 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.

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

JA ARMARKT
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
H E R F S T W E E K E N D ‘ T VA L L E N D B L A D
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 7 september
2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening vergunning heeft verleend voor het houden van het jaarlijkse herfstweekend ’t Vallend Blad op zaterdag 22 september en zondag 23 september 2018 van 10:00 uur tot 17:00 uur bij tuincentrum
’t Vaarderhoogt, Dorresteinweg 72b
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.

S O C I A L R U N E N H E T T E G E K ?! F E S T I VA L
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 7 september
2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor het houden van de
Socialrun en het TeGek?!Festival op vrijdag 21 september en zondag
23 september 2018 van 12.00 uur tot 20.00 uur op het Far East terrein
aan de Van Weerden Poelmanweg.
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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN V V SEC

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Anna Paulownalaan 8 bouwen van een opbouw aan de achtergevel
woonhuis OV-2018-0373 10-09-2018
Apollo 78 kappen van 5 grove dennen OV-2018-0353 10-09-2018
Eikenlaan 11 kappen van 5 fijnsparren op het achtererf OV-2018-0348
06-09-2018
Ferdinand Huycklaan 9 vernieuwen/veranderen van twee bijgebouwen OV-2018-0280 07-09-2018
Frits Koolhovenweg, Van Meellaan en Wijnmalenlaan bouwen 44
woningen met bergingen OV-2018-0307 12-09-2018

Burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op grond van artikel
2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest ontheffing heeft
verleend voor verruiming van de openingstijden op 5 oktober 2018
van 19.00 uur tot 6 oktober 2018 01.00 uur ten behoeve van het
Carnavalsfeest van VV SEC aan de Bosstraat West 88.

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 7 september
2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening vergunning heeft verleend voor het houden van een jaarmarkt op de Rademakerstraat op zondag 30 september 2018 van
10.00 uur tot 17.00 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.

D O O R KO M S T V L A S A K K E R L O O P 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 10 september
2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor de doorkomst van
de Vlasakkerloop van AV Triathlon op zondag 28 oktober 2018 van
10.00 uur tot 16.00 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.

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.

KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT
Op grond van artikel 4:3 van de APV is het aan inrichtingen toegestaan
maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden
waarbij de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Op grond van dit artikel heeft VV SEC tevens kennis gege-

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.

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.

