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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Albert Cuyplaan 198 B kappen van 1 Amerikaanse vogelkers op het
voorerf Zaaknr. 2135239 10-01-2019
Amersfoortsestraat 120 A kappen van 1 zomereik in de voortuin
Zaaknr. 2137725 16-01-2019
Centurionbaan 50-60 bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
Zaaknr. 2135943 11-01-2019
Driftje 4 A wijzigen voorgevel t.b.v. plaatsen uitgifteautomaat
geneesmiddelen Zaaknr. 2137712 16-01-2019
Gustaaf Gelderhof 2 vestigen van een massagepraktijk in een
woonhuis Zaaknr. 2135814 11-01-2019
Kerkpad ZZ 95A kappen van 2 beuken op het zijerf Zaaknr. 2136020
12-01-2019
Korte Brinkweg 61 kappen van 2 bomen op het zijerf Zaaknr. 2135836
11-01-2019
Minsteelpad 61 aanbouwen van een berging aan de woning
Zaaknr. 2136547 14-01-2019
Molenstraat 92 plaatsen van een erfafscheiding (legalisatie)
Zaaknr. 2136543 14-01-2019
Sparrenlaan 18 kappen van 3 vliegdennen in zij- en achtertuin
Zaaknr. 2135498 10-01-2019
Van Lijndenlaan 17 kappen van 1 vliegden en 1 beuk Zaaknr. 2135163
10-01-2019
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:
Apollo Noord woonrijpmaken woningbouwlocatie v.w.b. het planten
van bomen en aanleg parkzone Zaaknr. 2116088 16-01-2019
Birkstraat 52 uitbreiden van de verdieping van een woonhuis
Zaaknr. 2097108 15-01-2019
Birkstraat 126 kappen van 1 eik nabij de oprit Zaaknr. 2119974
17-01-2019
Duinweg 16 bouwen van een berging, een schutting en een veranda
Zaaknr. 2120670 15-01-2019
Generaal Winkelmanstraat 132 kappen van 1 conifeer in de
achtertuin Zaaknr. 2115897 16-01-2019
Heideweg 54 kappen van 1 vliegden op het zijerf Zaaknr. 2115860
17-01-2019
Kamerlingh Onneslaan 9 uitbreiden van een woonhuis Zaaknr. 2124661
11-01-2019
Kampweg/Noorduyn kappen van 92 bomen (met herplant) in
bomenlaan Zaaknr. 2129555 14-01-2019
Koningsweg 15/Zuidergracht aanleggen tijdelijke in- uitrit zijde
Zuidergracht Zaaknr. 2112857 10-01-2019
Laanstraat 89 kappen van 1 berk in de achtertuin Zaaknr. 2113509
10-01-2019

Nieuweweg 19 bouwen van een tuinmuur en het aanbouwen van een
schuur Zaaknr. 2091632 15-01-2019
Nieuweweg 101 kappen van 1 spar in de achtertuin Zaaknr. 2093235
10-01-2019
Nieuwstraat kappen van 1 esdoorn t.h.v. huisnr. 4 Zaaknr. 2117624
10-01-2019
Noorderweg 16 kappen van 1 spar in de achtertuin Zaaknr. 2117794
14-01-2019
Van Angerenstraat 28 tijdelijk gebruik woning als wijkkantoor
woningbouwvereniging Zaaknr. 2093762 11-01-2019
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.

MILIEU
BEKENDMAKING VERLENEN VERGUNNING
NEONWEG 30 IN AMERSFOORT
Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 14 januari 2019 een
omgevingsvergunning bouw- en milieudeel verleend aan Waterschap
Vallei en Veluwe te Apeldoorn in het kader van Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het uitbreiden van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Neonweg 30 te Amersfoort.
De uitbreiding betreft de bouw en in gebruikname van een
slibzeefinstallatie. Het besluit heeft zaakkenmerk Z-WABO-2018-3053 en
het betreft een veranderingsvergunning.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.
U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag
nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw
bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen van 16 januari tot
27 februari 2019.
Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Provincie Utrecht,
t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, postbus 80300,
3508 TH Utrecht. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op
de website van de Provincie Utrecht. U vindt het formulier via
www.provincie-utrecht.nl onder: loket/klacht, bezwaar of melding
doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
- uw naam en contactgegevens;
- de datum waarop u het bezwaar indient;
- een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar
tegen heeft;

- de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;
- als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening
(bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

Voorlopige voorziening
Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent
dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er
volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te
schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt
een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw
verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw
bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u
vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er
rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige
voorziening aanvraagt.
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD
Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het
kenmerk Z-WABO-2018-3053. U kunt de stukken ook inzien bij de
RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de
gemeente Amersfoort, Informatiewinkel, Stadhuisplein 1 te
Amersfoort, op werkdagen van 9.00- 17.00 uur, telefoon 14033 of bij
de gemeente Soest(balie 8), Raadhuisplein 1, op werkdagen van 8.3013.00 uur en op donderdag van 8.30-20.00 uur, telefoon 035-6093539.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via
telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u
hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte
blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert
u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan
bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een
locatie in uw buurt.

OMGEVINGSLOKET
I N S T E L L E N PA R K E E R V E R B O D Z O N E
WILGENBLIK
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 23 januari 2019 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Instellen parkeerverbodzone Wilgenblik

Besluit
- Een parkeerverbodzone instellen vanaf het begin van de Wilgenblik,
door middel van het plaatsen van een bord conform model E01zb
aan de rechterzijde van de rijbaan bij het inrijden van de Wilgenblik
vanaf de Beek en Daalselaan.
- Het einde van de parkeerverbodzone wordt aangegeven door
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middel van het plaatsen van een bord conform model E01zbe aan
de rechterzijde van de rijbaan bij het verlaten van Wilgenblik.

Bekendmaking
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.

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;
- 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 aan
verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar:
de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht.

OPHEFFING GEHANDICAPTENPA R K E E R P L A AT S N A B I J K L A R I N E T 32 3
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
11 januari 2019 op grond van het bepaalde in artikel 26 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
dat door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV-90 met

onderbord 78-GL-RK nabij de woning Klarinet 323 te Soest een
parkeerplaats voor gehandicapten op te heffen.
Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, 035-6093722,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

G E H A N D I C A P T E N PA R K E E R P L A AT S N A B I J
G E R R I T VA N D E R V E E N S T R A AT 36
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
15 januari 2019 op grond van de beleidsnota gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vergunning hebben verleend om een
gehandicaptenparkeerplaats te realiseren nabij Gerrit van der
Veenstraat 36 te Soest.

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.

I N C I D E N T E L E S TA N D P L A AT S VA N
W E E D E S T R A AT/ B U R G . G R O T H E S T R A AT
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
10 januari 2019 op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend om een tijdelijke
standplaats in te nemen voor de verkoop van kaas op het pleintje aan
de Van Weedestraat/Burg. Grothestraat op 19 januari 2019.
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.

Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, 035-6093722,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

G E H A N D I C A P T E N PA R K E E R P L A AT S O P
K E N T E K E N N A B I J W I A R D I B E C K M A N S T R A AT 8 5
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
15 januari 2019 op grond van de beleidsnota gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vergunning hebben verleend om een
gehandicaptenparkeerplaats te realiseren nabij Wiardi Beckmanstraat 85
te Soest.
Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, 035-6093411,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENINGEN
I N C I D E N T E L E S TA N D P L A AT S E I G E N D O M W E G
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
10 januari 2019 op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het innemen van
een tijdelijke standplaats in te nemen aan de Eigendomweg op de
langsparkeerhaven voor de Kwalitaria/ijssalon aan de Eigendomweg/
Nieuweweg dagelijks van 16.00 uur tot 21.00 uur in de periode van
28 januari 2019 tot 7 februari 2019.

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.

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.

