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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Anna Paulownalaan 23 wijzigen van de gevel aan de rechterzijde
WABO-2018-0065 17-01-2018
Birkstraat 82 kappen van 1 eik op het achtererf WABO-2018-0056
16-01-2018
Bosstraat kappen van diverse bomen in houtwal (tussen Bosstraat 81
en Den Blieklaan) WABO-2018-0052 17-01-2018
Bosstraat 151 aanleggen veldverlichting om sportterrein
WABO-2018-0055 16-01-2018
Clauslaan 22 wijzigen garagedeur in vast kozijn met openslaande
deuren WABO-2018-0066 17-01-2018
Ereprijsstraat 33 vergroten van een balkon aan de achterzijde
WABO-2018-0064 17-01-2018
Hertenlaantje 2 kappen van een zomereik in de achtertuin
WABO-2018-0046 12-01-2018
Koperwiek 108 kappen van 1 berk in de voortuin WABO-2018-0045
13-01-2018
Korte Ossendam 37 kappen van 1 conifeer en 1 cypres in de achtertuin WABO-2018-0035 10-01-2018
Korte Ossendam 39 kappen van een eik WABO-2018-0036 11-01-2018
Nieuwstraat 55 verbouwen bestaande schuur tot woonhuis
WABO-2018-0047 12-01-2018
Ossendamweg 33C doorbreken van een constructieve muur
(legalisatie) WABO-2018-0043 14-01-2018
Peter van den Breemerweg 17 bouwen van een schuur
WABO-2018-0053 15-01-2018
Regentesselaan 17 kappen van 3 coniferen in de zijtuin WABO-2018-0048
12-01-2018
Soesterbergsestraat 2 bouwen van 45 appartementen WABO-2018-0039
11-01-2018
Soesterbergsestraat 2 verbouwen van een autoshowroom t.b.v.
realisatie 19 appartementen WABO-2018-0040 11-01-2018
Sophialaan 5 kappen van een haagbeuk in de voortuin WABO-2018-0049
15-01-2018
Valeriaanstraat 72 uitbreiden van een balkon aan de voorzijde
WABO-2018-0068 17-01-2018
Van Beuningenlaan 2 wijzigen van de voorgevel en aanbrengen
stuclaag WABO-2018-0059 16-01-2018
Van Goyenlaan 1 veranderen van de dakvorm van een woonhuis
WABO-2018-0044 13-01-2018
Willaertstraat 41 veranderen van een uitrit WABO-2018-0070 18-01-2018
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:
Apollo Noord dunning diverse bomen in groenstrook t.b.v. onderhoud WABO-2017-0946 19-01-2018
Bosstraat kappen van diverse bomen in houtwal (tussen Bosstraat 81
en Den Blieklaan) WABO-2018-0052 22-01-2018
Bosstraat t.h.v. nr. 27 kappen van 1 esdoorn WABO-2017-0992
19-01-2018
Clauslaan 26 plaatsen van een dakopbouw met dakkapel
WABO-2017-0800 16-01-2018
Draailier naast nr. 48 kappen van 1 eik WABO-2017-0972 17-01-2018
Eigendomweg 79 kappen van 1 conifeer en snoeien van 1 ceder in de
voortuin WABO-2017-0947 16-01-2018
Foekenlaan 20 kappen van 15 bomen (11 dennen, 3 sparren,
1 cipres), waarvan 1 den noodkap WABO-2017-0810 18-01-2018
Foekenlaan 22 kappen van 4 berken in de voortuin WABO-2017-0952
17-01-2018
Kerkpad NZ 22 kappen van een notenboom in de achtertuin
WABO-2017-0887 20-12-2017
Koningsweg 2 kappen en terugplaatsen van 8 bomen WABO-2017-0965
17-01-2018
Prins Hendriklaan 3 kappen van een ceder in de achtertuin
(noodkap) WABO-2017-0967 19-01-2018
Wiardi Beckmanstraat bouwplaatsinrichting t.b.v. project renovatie
en verduurzaming complex Honsbergen WABO-2017-0876 17-01-2018
Van Lenneplaan 19 kappen van een spar op het zijerf WABO-2017-0954
17-01-2018
Wieksloterweg WZ 3 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis
WABO-2017-0694 09-01-2018
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Amersfoortsestraat 126 wijzigen functie voor kamergewijze
verhuur voor expats WABO-2017-0638 17-01-2018
Wieksloterweg OZ 97 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis
WABO-2017-0848 11-01-2018
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.

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 PLAATSELIJKE VERORDENING
I N C I D E N T E L E F E S T I V I T E I T S TA Z I O N E PA Z Z O
Burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op grond van artikel
2.:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest ontheffing heeft
verleend voor verruiming van de openingstijden op zaterdag 28 januari
2018 tot 01.00 uur ten behoeve van een besloten feest met muziek aan
de Beaufortlaan 1.

Kennisgeving incidentele festiviteit
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 Stazione Pazzo tevens kennis gegeven van bovenstaande incidentele festiviteit.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 638,
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.
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.

