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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Ereprijsstraat 101 gebruik strook gemeente grond als tuin
(maximaal 10 jaar) OV-2018-0583 14-11-2018
Hildebrandlaan 4 kappen van 1 den in de achtertuin OV-2018-0587
12-11-2018
Kampweg 30A bouwen van een berging op het achtererf (legalisatie)
OV-2018-0582 14-11-2018
Koningsweg 15 aanleggen van een tijdelijke inrit zijde Zuidergracht
OV-2018-0586 15-11-2018
Lange Brinkweg 71 bouwen van een onderkomen voor serviceteam
gemeente Soest OV-2018-0579 13-11-2018
Nieuweweg 70 wijzigen van de gevelindeling van een snackbar
OV-2018-0573 08-11-2018
Park Vredehof 4 kappen van 1 haagbeuk op het voorerf OV-2018-0577
11-11-2018
Pelikaanweg 7 kappen van 1 berk in de voortuin OV-2018-0585
15-11-2018
Peter van den Breemerweg 13 plaatsen van een buitentrap
OV-2018-0584 15-11-2018
Prinsenhof planten van 3 walnootbomen in groenstrook achter de
woningen OV-2018-0578 12-11-2018
Steenhoffstraat 70 kappen van 3 berken op het zijerf OV-2018-0576
11-11-2018
Veenpad 21 verplaatsen van een inrit OV-2018-0574 08-11-2018
Waldeck Pyrmontlaan 5 kappen van 1 walnoot in de achtertuin
OV-2018-0575 09-11-2018
Wieksloterweg OZ 97 uitbreiden woonhuis, bouwen bijgebouw en
kappen 2 eiken en 1 acacia op zijerf OV-2018-0581 14-11-2018
Wieksloterweg WZ 1 B uitbreiden van een woonhuis (legalisatie) en
realisatie groenplan ter compensatie OV-2018-0580 14-11-2018

Koninginnelaan 138 kappen van 2 coniferen op het zijerf OV-2018-0478
14-11-2018
Libel 38 vervangen van kozijnen en wijzigen gevelindeling OV-2018-0500
09-11-2018
Nassauplantsoen 17 kappen van 2 sparren in de voortuin OV-2018-0475
12-11-2018
Nieuweweg kappen van 4 bomen in groenstrook achter nrs. 46-54
OV-2018-0473 08-11-2018
Winterkoning 107 uitbreiden woonhuis met garage en
onderkeldering OV-2018-0424 12-11-2018

Zie groene kader op deze pagina.

KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT
SINTERKL A ASFEEST MHC

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

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 de Mixed Hockey Club
Soest kennis gegeven van de volgende incidentele festiviteit:
Viering van het jaarlijkse Sinterklaasfeest in de kantine van de MHC
aan de Bosstraat 88 op zondag 25 november 2018 van 10.00 uur tot
14.00 uur.

VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE
K WA L I T E I T (C R K )

Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638,
postbus2000@soest.nl.

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 A N W I J Z I N G S B E S L U I T PA R K E R E N
SOESTERBERG-NOORD

VERKEER
L A A D - E N L O S H AV E N V I S S E R S TA E T E
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt vanaf
21 november 2018 in de Staatscourant het volgende verkeersbesluit
bekend: Een parkeerplaats voor laden en lossen aan te wijzen nabij de
ingang van het seniorencomplex Visserstaete door het plaatsen van
verkeersbord model E07 van bijlage 1 van het Regelement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord ‘ max. 6 meter lang’.

Burgemeester en wethouders van Soest hebben op 12 november 2018
een aanwijzingsbesluit genomen ter nadere uitwerking van artikel 5:8
(parkeren grote voertuigen) van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV). Het aanwijzingsbesluit heeft betrekking op SoesterbergNoord. Het besluit treedt 8 dagen na publicatie in werking. Tegen het
aanwijzingsbesluit kan geen bezwaar of beroep ingesteld worden
(artikel 8:2 Awb).

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.

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

Het aanwijzingsbesluit is genomen ter nadere uitwerking van de APV
die per 8 februari 2018 in werking is getreden.

VERLENGEN BESLISTERMIJN

Het aanwijzingsbesluit ligt bij het Omgevingsloket op het
gemeentehuis ter inzage. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend
van 08.30 uur tot 12.30 uur, op woensdagen van 08.30 uur tot 16.30
uur en op donderdagen van 08.30 uur tot 20.00 uur.

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.

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:
Kerkpad NZ 73 kappen van 6 coniferen, 1 veder-esdoorn en
1 moerascypres in de voortuin OV-2018-0465 13-09-2018
Vosseveldlaan 40 kappen van 3 coniferen op het zijerf OV-2018-0464
13-09-2018

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Beetzlaan 74 uitbreiden woonhuis in twee bouwlagen OV-2018-0463
09-11-2018
Biltseweg 51 kappen van 1 vogelkers, 2 paardenkastanjes en 1 els
OV-2018-0453 12-11-018

H E R D E R S T O C H T 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 9 november 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft voor het organiseren en houden van de
jaarlijkse Herderstocht op 15 december 2018 van 17.30 uur tot 21.30
uur in en rond openluchttheater Cabrio aan de Soesterbergsestraat.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638,
postbus2000@soest.nl.
De vergunning inzien of bezwaar maken?

Bezwaar

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;
- 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
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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.

R E C T I F I C AT I E V E R K E E R S B E S L U I T
L A A D PA L E N
In de bekendmakingen van 14 november jl. met betrekking tot de verkeersbesluiten voor de laadpalen en bijbehorende parkeerplaatsen is
abusievelijk steeds verwezen naar de Dokter Rupertlaan. Deze bekendmakingen hebben echter betrekking op de straten die in de kopjes worden genoemd. Namelijk:
• Nieuwstraat. Ter hoogte van de kruising met de Beetzlaan.
• Pieter de Hooghlaan. Ter hoogte van de Paulus Potterlaan.
• Pijperpad. Ter hoogte van de Van der Weijdenstraat.
• Rubenslaan. Ter hoogte van het Saenredamplantsoen.
• Turfstreek. Ter hoogte van het Wollegras.
• Dokter Rupertlaan. Ter hoogte van de Dokter de Voslaan.

RUIMTE
T E R I N Z A G E 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
VA N W E E R D E N P O E L M A N W E G 8
Het college van Burgemeester en wethouders maakt bekend dat
ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 18 oktober 2018
het bestemmingsplan Van Weerden Poelmanweg 8 gewijzigd heeft
vastgesteld ter inzage ligt.
Het vastgestelde bestemmingsplan gaat over de aanleg van een driving
range met natuurcompensatie.
Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan Van Weerden Poelmanweg 8
Het vastgestelde bestemmingsplan Van Weerden Poelmanweg 8 en de
daarbij behorende stukken liggen vanaf 22 november 2018 tot en met
3 januari 2019 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49).
Daarnaast ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage bij het
Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.
Het inzien van het vastgestelde bestemmingsplan kan bij het Omgevingsloket 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
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.BPLG0019-0301.
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
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 bezwaar heeft tegen de door de
gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in
vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;
iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen
het ontwerpbestemmingsplan en 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 instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het
besluit. Daarvoor moet naast het beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak een afzonderlijk verzoek om voorlopige
voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de ABRvS,
op bovenstaand adres.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking daags 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.

R E C T I F I C AT I E :
TER INZ AGE ONT WERPBESTEMMINGSPL AN
B I R K S T R A AT 13 4
In de bekendmakingenpagina van 14 november jl. stond een verkeerd
huisnummer vermeld; namelijk Birkstraat 136, dit moet zijn;
Birkstraat 134. 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

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.

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
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.

