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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Choristenpad 51 kappen van 2 naaldbomen in de achtertuin
OV-2018-0397 12-08-2018
Disselboom achter nr. 11 kappen van 2 Elsen t.b.v. renovatie speelplaats OV-2018-0402 14-08-2018
Generaal Winkelmanstraat 37 kappen van een berk in de achtertuin OV-2018-0400 13-08-2018
Generaal Winkelmanstraat in hofje bij nr. 90 kappen van 3 amberbomen en 1 conifeer t.b.v. renovatie hofje OV-2018-0405 14-08-2018
Hartmanlaan 39 kappen van een wilde kers op het zijerf OV-2018-0408
15-08-2018
Libel achter nr. 26 kappen van een peer t.b.v. renovatie van plantsoen OV-2018-0404 14-08-2018
P.C. Hooftlaan 4 kappen van een conifeer in de voortuin OV-2018-0399
13-08-2018
Rademakerstraat 28A wijzigen van de bestemming kantoor naar
maatschappelijk OV-2018-0406 14-08-2018
Reigerpad 52 wijzigen van voorgevelkozijn OV-2018-0401 14-08-2018
Sloothaak 37 realiseren van een slaapkamer op het bestaande
dakterras OV-2018-0410 15-08-2018
Soesterbergsestraat 124A kappen van een vliegden in de achtertuin
OV-2018-0407 14-08-2018
Soesterbergsestraat 133 04 bouwen van een dienstwoning
OV-2018-0398 13-08-2018
Spinet achter nr. 45 kappen van een es en een lijsterbes t.b.v.
renovatie Spinet OV-2018-0403 14-08-2018
Veenzoom achter nr. 8 kappen van een wilg OV-2018-0396 12-08-2018
Zwaluwenweg 8 plaatsen van een nokverhogende dakkapel
OV-2018-0409 15-08-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

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:
Amersfoortsestraat 20 kappen van 56 bomen (met herplant)
t.b.v. de aanleg van extra parkeerplaatsen OV-2018-0302 09-08-2018
Frits Koolhovenweg bouwen 44 woningen met bergingen OV-2018-0307
10-08-2018
Heuvelweg 6 kappen van een beuk op het zijerf OV-2018-0322
16-08-2018
Speenkruidstraat 33 vergroten van de balkons (voor- en achterzijde)
10-08-2018

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Anna Paulownalaan 40 kappen van een berk op het zij-erf
OV-2018-0308 16-08-2018
Beetzlaan 67 vergroten van een dakkapel aan de voorzijde en plaatsen dakkapel aan de achterzijde OV-2018-0338 14-08-2018
De Beaufortlaan 32 bouwen van een vrijstaande woning (kavel 8)
OV-2018-0313 15-08-2018
De Beaufortlaan 40 bouwen van een vrijstaand woonhuis (kavel 12)
OV-2018-0311 13-08-2018
De Beaufortlaan 40 aanleg van een in- & uitrit (kavel 12) OV-2018-0312
10-08-2018
Foekenlaan 3 kappen van een eik op het zijerf OV-2018-0319 15-08-2018
Kolonieweg 4 kappen van een Douglasspar OV-2018-0318 16-08-2018
Park Vredehof 3 kappen van twee Douglassparren en twee
Corsicaanse eiken OV-2018-0309 15-08-2018
Van Lyndenlaan 11 kappen van een esdoorn op het zijerf OV-2018-0298
15-08-2018
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.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
1. V E R G U N N I N G O B S TA K E L O P E N B A R E W E G
A AN DE MARGRIETL A AN
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
14 augustus 2018 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend om een
container op de parkeerplaats ter hoogte van Margrietlaan 16 te plaatsen in de periode van 15 september 2018 tot 15 november 2018.

2. WERK ZA AMHEDEN A AN HET SPOOR
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
16 augustus 2018 op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend in verband met de te
verwachten geluid- en lichthinder als gevolge van de werkzaamheden
aan het spoor bij baanvak Baarn – Den Dolder en baanvak Baarn –
Amersfoort op 10 september 2018 van 23.00 tot 11 september 2018
05.00 uur en in het weekend van 14 september 2018 vanaf 23.00 uur
tot 17 september 2018 05.00 uur

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 vragen over nr. 1: mw. A. Buitendijk-Boer, (035) 60 93 430,
nr. 2: mw. L. Smit, (035) 60 93 411 of stuur een e-mail naar:
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

MILIEU
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN
I N R I C H T I N G E N A A N D E KO R T E O S S E N DA M 39
IN SOEST
Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest hebben op
24 juli 2018 een melding (zaakkenmerk Z-MLD-2018-1851) ontvangen
van Nathan Projects B.V. te ’t Harde in het kader van het Besluit lozen
buiten inrichtingen. De melding heeft betrekking op de aanleg van een
gesloten bodemenergiesysteem aan de Korte Ossendam 39 in Soest.
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure
om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar
of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via
telefoonnummer: (030) 70 23 300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u
hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk.

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.

