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20 juni 2018

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Albert Cuyplaan 2C plaatsen van een informatiebord OV-2018-0285
07-06-2018
J.H. Isingserf 41 kappen van 1 den in de voortuin OV-2018-0290
12-06-2018
Kampweg 55 wijzigingen van de brandcompartimentering OV-2018-0291
13-06-2018
Luytenaarpad 21 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0287 11-06-2018
Morane 6 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0289 12-06-2018
Richelleweg kappen van 1 vliegden t.b.v. plaatsen geluidscherm
OV-2018-0292 13-06-2018
Soesterbergsestraat 15 uitbreiden van een woonhuis (begane grond
en verdieping) OV-2018-0294 13-06-2018
Soesterbergsestraat 82 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak OV-2018-0296 14-6-2018
Speenkruidstraat 33 vergroten van de balkons (voor- en achterzijde)
OV-2018-0293 13-06-2018
Troelstrastraat 37 kappen van 1 berk in de achtertuin OV-2018-0288
12-06-2018
Vliegtuiglaan 45 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0295 13-06-2018
Vosseveldlaan 47 kappen van 2 vliegdennen en 2 eiken op het
achtererf OV-2018-0286 08-06-2018
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:
Birkstraat 109 realiseren van openslaande staldeuren in een bijgebouw OV-2018-0135 07-06-2018
Dorresteinweg 54 wijzigen van de kozijnindeling (voorgevel)
OV-2018-0219 07-06-2018
Jan Lievenslaan 4-6 bouwen van een dubbel woonhuis OV-2018-0060
11-06-2018
Kerkdwarsstraat 9 kappen van 1 berk in de achtertuin OV-2018-0234
11-06-2018
Laanstraat 7 uitbreiden van een woonhuis over 2 verdiepingen
OV-2018-0165 08-06-2018
Oranjelaan 5 vervangen van de kap/dakkapellen OV-2018-0220
07-06-2018
Soesterbergsestraat 122 kappen van 1 vliegden op het zijerf
OV-2018-0214 12-06-2018
Soesterbergsestraat 112 kappen van 1 conifeer op het achtererf
OV-2018-0202 12-06-2018
Valeriaanstraat 120 uitbreiden van het balkon aan de voorzijde
OV-2018-0051 07-06-2018
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.

de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, worden ingediend door:
a. belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben ge
bracht;
b. belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij
het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daar
van zijn aangebracht;
c. belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht
tegen de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot
het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet eveneens binnen genoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van
de hierboven genoemde afdeling van de Raad van State.
Voor vragen: mw. S. Koekoek, (035) 60 93 623, postbus2000@soest.nl.

VERKEER
O P L A A D PA L E N H O F S T E D E R I N G
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 20 juni 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
Wijzigingsbesluit tot het reserveren van een tweetal openbare parkeerplaatsen aan de Hofstedering in Soest voor het uitsluitend opladen van elektrische auto’s
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via de website www.overheid.nl.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

B E S L U I T H O G E R E WA A R D E N B E U K E N L A A N 61
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat het definitieve Besluit hogere waarden voor een nieuwe woning aan de
Beukenlaan 61 ter inzage ligt. Tegen het ontwerp besluit hogere waarden zijn geen zienswijzen ingebracht.

Beroep
Beroep tegen deze beschikking kan, binnen zes weken met ingang van

A DAY I N T H E F O R E S T 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 8 juni 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van het muziekfestival
‘A Day in the Forest’ op Landgoed de Paltz op zondag 1 juli 2018 van
14.00 uur tot 20.00 uur.
Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina. Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 411, postbus2000@soest.nl.

E E M C O N C E R T P VO
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 15 juni 2018 op
grond van ss vergunning heeft verleend voor het houden van het Eem
concert bij de Kleine Melm aan de Eemweg 4 te Soest op zaterdag
18 augustus 2018 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

O P E R A T H I J L 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 15 juni 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor Opera Thijl en het mini festival op het
buitenterrein en onder de luifel van het museum 9 dagen in de periode
van 30 juni tot en met 17 juli 2018 van 16.00 uur tot 22.00 uur bij het
Nationaal Militair Museum Verlengde Paltzerweg 1.
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 R A N K- E N H O R E C AV E R G U N N I N G
Op 15 juni 2018 heeft de burgemeester vergunning verleend voor
het schenken van zwak-alcoholhoudende drank bij:
- De Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen aan de Verlengde
Paltzerweg 45.
- Openluchttheater Cabrio aan de Soesterbergsestraat 140.
De beschikkingen en aanvragen liggen ter inzage.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638,
postbus2000@soest.nl.

Beroep
Beroep tegen deze beschikking kan, binnen zes weken met ingang
van de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, worden
ingediend door:
a. belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben
gebracht;
b. belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij
het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp
daarvan zijn aangebracht;
c. belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht
tegen de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank te
Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet eveneens binnen genoemde termijn worden gericht aan de voorzieningenrechter te
Utrecht.

ROGGEFEEST

RUIMTE

Event Soest 2018 op evenemententerrein de Eng van zondag 22 juli tot
en met vrijdag 27 juli 2018.

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 8 juni 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van het jaarlijkse
Roggefeest bij korenmolen de Windhond aan de Molenweg 30 op
zaterdag 28 juli 2018 van 12.00 uur tot 17.00 uur.

INCIDENTELE FESTIVITEIT NIEUW ELDOR ADO
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 manege Nieuw Eldorado
aan de Bosstraat 81 kennis gegeven van de volgende incidentele festiviteit:
Tijdens onderlinge wedstrijd paardensport (achtergrond) muziek op
het terras en via de geluidsinstallatie het doen van mededelingen.
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.

S P O R T E V E N T S O E S T 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 8 juni 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van het jaarlijkse Sport

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.

