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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Batenburgweg e.o. bouwen van 41 woningen met bergingen
OV-2018-0232 14-05-2018
Birkstraat 86 en 86A herinrichten van een bestaande inrit
OV-2018-0229 08-05-2018
De Beaufortlaan 24 kappen 3 bomen OV-2018-0236 15-05-2018
Isaacstraat 28 kappen van een conifeer OV-2018-0233 14-05-2018
Kerkdwarsstraat 9 kappen van een berk op het zijerf OV-2018-0234
14-05-2018
Park Vredehof 4A kappen van een Fagus Sylvatica in de voortuin
OV-2018-0230 11-05-2018
Soesterengweg 58 kappen van een dode spar in de voortuin
OV-2018-0231 14-05-2018
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:
Buys Ballotlaan 21 uitbreiden van een mondzorgcentrum OV-2018-0068
09-05-2018
Choristenpad 98 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0117 16-05-2018
Koningsweg 15/Dorresteinweg vergroten van twee opslagruimten
(hal C en K) OV-2018-0062 16-05-2018
Lange Brinkweg 87A bouwen van een paardenstal OV-2018-0093
15-05-2018
Mezenhof 1 tijdelijk gebruik pand voor woonruimte (instandhoudingstermijn 5 jaar) OV-2018-0133 16-05-2018
Nieuweweg 66 veranderen van een winkel naar horeca OV-2018-0103
16-05-2018
Van der Weydenstraat 13 aanbouwen van een berging (voorzijde)
OV-2018-0097 16-05-2018
Van Stralenlaan 25 kappen van een esdoorn op het achtererf
OV-2018-0146 16-05-2018
Zuidergracht 5-9 vergroten van een opslagruimte OV-2018-0073
16-05-2018
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

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

5 . D R A N K- E N H O R E C AV E R G U N N I N G
DE LINDE

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 burgemeester van Soest maakt bekend dat de beschikking en aanvraag Drank- en Horecavergunning van Dorpshuis De Linde ter inzage
ligt. Op 15 mei 2018 heeft de burgemeester vergunning verleend voor
het schenken van zwak-alcoholhoudende drank bij De Linde aan de
Chr. Huygenslaan 4a.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
1. C I R C U S S I J M
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 14 mei 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van circusvoorstellingen
van Circus Sijm op het evenemententerrein de Eng in de periode van
maandag 25 juni 2018 tot en met woensdag 4 juli 2018.

2. INCIDENTELE FESTIVITEIT MHC SOEST
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest 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 MHC Soest kennis gegeven van de volgende incidentele
festiviteit: Thé dansant op zondag 27 mei 2018 van 15.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur.

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 daar
van 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.

6 . O P E N DA G B R A N DW E E R
3 . G E W I J Z I G D E DAT U M V R I J W I L L I G E R S F E E S T
SO SOEST
Op 20 maart 2018 maakte de burgemeester van Soest bekend dat hij
op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest ontheffing heeft verleend in verband met verruiming van de
openingstijd van de kantine tijdens de avondfeesten. Het feest van zaterdag 23 juni 2018 is verplaatst naar vrijdag 29 juni 2018. De kantine
van SO Soest aan de Bosstraat 137 is geopend van 20.30 uur tot 01.00
uur.

4 . J U B I L E U M B I K E C O M PA N Y
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 16 mei 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van een jubileumviering op
24 juni 2018 van 12.00 uur tot 17.00 uur aan het Weteringpad 24.

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 18 mei 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van een open dag ter ere
van het 95-jarig jubileum van de Vereniging Vrijwillige Brandweer
Soest (VVBS) en de Brandweerpost Soest op zaterdag 2 juni 2018 van
10.00 tot 16.00 uur aan de Lange Brinkweg 71.

7. H O O G T Z O M E R T U I N F E E S T
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 18 mei 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van het jaarlijks Hoogt
Zomer tuinfeest op 16 en 17 juni 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur bij
tuincentrum ’t Vaarderhoogt (Dorresteinweg 72B).

8. KUNST IN SOESTERBERG
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 18 mei 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het evenement Kunst in Soesterberg
op zondag 10 juni 2018 van 12.00 uur tot 17.00 uur in het Officiers
Casino aan de Kampweg 1.
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9. 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
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
15 mei 2018 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
plaatsen van een telekraan op de openbare weg ter hoogte van
Gentiaanlaan 9 op 24 mei 2018.

10 . S T R A AT F E E S T S C H O U T E N K A M P W E G
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
15 mei 2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het houden van
een straatfeest met barbecue en springkussen aan de
Schoutenkampweg op zaterdag 16 juni 2018 van 13.00 uur tot 23.00
uur.

11. C O L L E C T E V E R G U N N I N G S T I C H T I N G
O R A N J E F O N D S VO O R 2 019
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
17 mei 2018 op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend om een collecte te
houden in de periode van 11 juni 2018 tot 15 juni 2018 dagelijks tot
uiterlijk 20.00 uur.

12 . G E W I J Z I G D E DATA P L A AT S E N H I J S K R A A N
WILLEM SPEELMANHOF
Op 8 mei 2018 is er op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning verleend voor het plaatsen
van hijskraan aan de Willem Speelmanhof. De data voor het plaatsen
van de hijskraan zijn gewijzigd. De hijskraan wordt geplaatst op
14, 24 en 28 mei 2018 en 6, 8, 19, 21, 25 en 27 juni 2018.
Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina. Voor vragen over nr. 1 t/m 8: mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 411, nr. 9 t/m
11: mw. A. Buitendijk-Boer, (035) 60 93 411, nr. 12: mw. L. Smit,
(035) 60 93 411, of stuur een e-mail naar: postbus2000@soest.nl.

VERKEER
V E R K E E R S B E S L U I T AVO N DV I E R DA A G S E
SOEST
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 23 mei 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Evenement Avondvierdaagse Soest 4 t/m 7 juni 2018
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via www.overheid.nl.

V E R K E E R S B E S L U I T AVO N DV I E R DA A G S E
SOESTERBERG
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 23 mei 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Evenement Avondvierdaagse Soesterberg 22 t/m 25 mei 2018
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via www.overheid.nl.

VERKEERSBESLUIT JA ARMARKT
SOESTERBERG
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 23 mei 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Evenement Jaarmarkt Soesterberg 27 mei 2018
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via www.overheid.nl.

OVERIG
B E K E N D M A K I N G R E G I S T E R VA N
VERWERKINGEN
Op 24 april 2018 heeft het college het Register van verwerkingen
vastgesteld. Dit register is onderdeel van de verantwoordingsplicht die
de gemeente heeft op grond van de per 25 mei a.s. geldende privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Het register bevat alle verwerkingen van persoonsgegevens door of
namens de gemeente Soest. Het register bevat onder meer de volgende informatie:
- wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van de
persoonsgegevens (zoals college of burgemeester);

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.

- wat het doel is van de verwerking van de persoonsgegevens;
- van welke personen persoonsgegevens verwerkt worden;
- Welke persoonsgegevens verwerkt worden;
- De bewaartermijn van de gegevens;
- met wie de persoonsgegevens gedeeld worden;
- wat de rechtmatige grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Het register zal vanaf vrijdag 25 mei 2018 te raadplegen zijn via
www.soest.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
Functionaris voor de Gegevensbescherming, mevrouw C. Visser,
(035) 60 93 643 of c.visser@soest.nl.

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.

