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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Beckeringhstraat 50 maken van een constructieve muurdoorbraak
OV-2018-0544 16-10-2018
Isaacstraat 18 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0547 17-10-2018
Lange Brinkweg 65A kappen van 2 coniferen in de voortuin
(met herplant eik) OV-2018-0535 11-10-2018
Middelwijkstraat 31 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak OV-2018-0539 12-10-2018
Nieuweweg 97 kappen van 1 conifeer op het zijerf OV-2018-0537
12-10-2018
Olijkeweg kappen van 12 bomen (lijsterbes) en 1 prunus oneven zijde
(met herplant) OV-2018-0546 17-10-2018
Olijkeweg 4 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0538 12-10-2018
Soesterbergsestraat 119 kappen van 9 grove dennen in voor- en
zijtuin OV-2018-0542 15-10-2018
Spinet en Draailier kappen van 4 bomen tussen Spinet en Draailier
t.b.v. renovatie groenstrook OV-2018-0545 17-10-2018
Stadhouderslaan 124 maken van een constructieve muurdoorbraak
OV-2018-0541 15-10-2018
Van Weerden Poelmanweg 72 dichtbouwen van een balkon d.m.v.
wegschuifbare beglazing OV-2018-0543 16-10-2018
Wilhelminalaan 23 kappen van 2 coniferen in de voortuin OV-2018-0534
11-10-2018
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
aanvraag de beslistermijnen maximaal zes weken te verlengen:
Winterkoning 107 uitbreiden woonhuis met garage en onderkeldering OV-2018-0424 22-08-2018

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Albert Cuyplaan 2 C plaatsen van een informatiebord OV-2018-0285
11-10-2018
Amersfoortsestraat (parkzone op verdiepte ligging N237) plaatsen
Alouette helikopter op sokkel OV-2018-0434 15-10-2018
Den Blieklaan 68A vervangen kozijnen, verwijderen balkon en
vervangen gevelpanelen OV-2018-0369 11-10-2018
Fazantpad kappen van een zomereik (noodkap) t.h.v. nr. 48
OV-2018-0437 12-10-2018
Jan Lievenslaan 2 bouwen van een vrijstaand woonhuis en aanleg
inrit OV-2018-0326 10-10-2018
Kerkstraat 10 wijzigen van een constructieve draagmuur in een
rijksmonument OV-2018-0320 11-10-2018
Klarinet 377 bouwen van een berging OV-2018-0417 11-10-2018
Maatweg 10 realiseren van een veldopstelling met zonnepanelen
OV-2018-0370 15-10-2018

Minstreelpad 63 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0435 16-10-2018
Molenstraat 29 bouwen van een berging en kappen 1 hulstboom en
1 esdoorn OV-2018-0253 10-10-2018
Nieuwstraat 25-25 D bouwen 2 onder 1 kapwoning en 3 vrijstaande
woningen OV-2018-0321 16-10-2018
P.C. Hooftlaan 38 plaatsen dakkapel (achterzijde) en aanpassen
hoogte verleende dakkapel (voorzijde woning) OV-2018-0420 11-10-2018
Vinkenweg 9 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis OV-2018-0415
11-10-2018
Vliegtuiglaan 52 kappen van 8 dennen, 2 eiken en 1 berk en
verplaatsen inrit OV-2018-0413 12-10-2018
Weteringpad 102 plaatsen van een hekwerk (legalisatie) OV-2018-0439
10-10-2018

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.

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

Beroep en voorlopige voorziening

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende vergunning is ingetrokken op de aangegeven datum:
Park Vredehof 1 bouwen van een vrijstaand woonhuis WABO-2017-1027
11-10-2018
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.

RUIMTE
T E R I N Z A G E L E G G I N G 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 ‘A C H T ( B E D R I J F S )
WONING E N SOESTDIJKS E G R AC HTE N’

Algemeen
Het college van Burgemeester en wethouders maakt, op grond van
artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de
gemeenteraad, bij besluit van 4 oktober 2018, het bestemmingsplan
‘Acht (bedrijfs)woningen Soestdijkse Grachten’ ongewijzigd heeft
vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan voorziet in een nieuwe
juridisch-planologische regeling voor een achttal woningen in het
plangebied.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan
‘Acht (bedrijfs)woningen Soestdijkse Grachten’
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Acht (bedrijfs)woningen
Soestdijkse Grachten’ en de daarbij behorende stukken liggen vanaf
donderdag 25 oktober 2018 tot en met woensdag 5 december 2018
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 bij het
Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt

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.BPSOE0036-0301 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).

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 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.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag 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.

S TA N D P L A AT S V E R G U N N I N G V E R KO O P
O L I E B O L L E N M A N N E N KO O R A P O L L O
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
11 oktober 2018 op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning verleend voor het innemen van een
tijdelijke standplaats op 31 december 2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur
op Winkelcentrum Overhees, Winkelcentrum Soest Zuid en aan de
Wiardi Beckmanstraat (Honsbergen).
Voor vragen: mw. L. Smit, 035-6093411, 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
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
11 oktober 2018 op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend aan bakkerij De Zoete
Verleiding voor het innemen van een tijdelijke standplaats voor de
winkel op 31 december 2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Voor vragen: mw. L. Smit, 035-6093411, postbus2000@soest.nl
De vergunning inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze
pagina.
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MILIEU
M E L D I N G VO O R H E T A C T I V I T E I T E N B E S L U I T
MILIEUBEHEER A AN DE STERRENBERGWEG 38
IN SOESTERBERG
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest hebben op 5
juli 2018 een melding ontvangen van Carrec Technocenter B.V. te
Soesterberg. De melding heeft betrekking op de uitbreidingen van de
inrichting aan de Sterrenbergweg 38 in Soesterberg. De melding heeft
het zaakkenmerk Z-MLD-2018-2691.
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. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het
Activiteitenbesluit.

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.

VERKEER
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 24 oktober 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
• Evenement Crosscompetitie Jeugd, zaterdag 10 november 2018

Besluit
I. Door middel van het plaatsen van bord E02 (verboden stil te staan)
van bijlage 1 van het RVV-1990 een verbod tot stilstaan in te stellen
op de volgende wegen:
a. Aan de noordwestzijde van de Dolderseweg tussen de
Den Blieklaan en De Zoom.
b. Aan de westzijde van de Den Blieklaan tussen de Bosstraat
en de Dolderseweg.
II. Door middel van het plaatsen van bord C01
(gesloten voor bestuurders) van bijlage 1 van het RVV-1990
gesloten te verklaren:
a. De Dolderseweg in één richting, vanaf de Wieksloterweg
Oostzijde tot de Den Blieklaan.
b. De Wieksloterweg in één richting, vanaf de Bosstraat tot de
Dolderseweg

c. De Bosstraat in één richting, vanaf de Wieksloterweg Oostzijde
tot de Den Blieklaan.
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via de website www.overheid.nl.

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:
1. uw naam en adres;
2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);
3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;
4. de redenen waarom u bezwaar maakt;
5. 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 16005, 3500 DA
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.

PA R K E E R P L A AT S VO O R G E H A N D I C A P T E N
N A B I J W O N I N G V E E N B E S S T R A AT 70 0
Burgemeester en wethouders van Soest; overwegende, dat de bewoner, wonende Veenbesstraat 700 te Soest, heeft verzocht nabij de
woning Veenbesstraat 700 een parkeerplaats voor gehandicapten aan
te geven door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement

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.

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV-90); dat belanghebbende
in die mate gehandicapt, is dat het gewenst te gevolg te geven aan het
verzoek; dat het aanwijzen van een parkeerplaats voor gehandicapt,
gelet op de ter plaatse aanwezige ruimte niet op bezwaren stuit;
dat een dergelijke aanwijzing in het belang van de vrijheid en de veiligheid van het verkeer is; overwegende dat genoemde weg in de gemeente Soest is gelegen en bij deze gemeente in beheer is; gelet op
artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet (WVW)
mede gelet op de betreffende artikelen van het RVV 1990 en het
BABW besluiten:
I. door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het RVV-90 met
onderbord RH-069-R nabij de woning Veenbesstraat 700 te Soest
een parkeerplaats voor gehandicapten aan te geven;
II. een afschrift van dit besluit te zenden aan:
a. de Regiopolitie Eemland - Noord;
b. de Belanghebbende.
III. dit besluit op te nemen in de Persoonsregistratie
Gehandicaptenparkeerplaatsen

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.

