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OMGEVINGSLOKET

’t Zwarte Wegje 25 plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak van een
nieuw te bouwen woning OV-2018-0284 13-07-2018

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Kampweg 88 kappen van 1 eik in de achtertuin OV-2018-0257
19-07-2018
Titus Brandsmastraat 34 kappen van 1 eik in de voortuin
OV-2018-0227 12-07-2018

Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 638, of stuur een
e-mail naar postbus2000@soest.nl.

A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Apollo 78 kappen van 5 grove dennen op het achtererf OV-2018-0353
15-07-2018
Christiaan Huygenslaan 129 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak OV-2018-0355 16-07-2018
Gentiaanlaan 5 kappen van 2 dennen in de achtertuin OV-2018-0352
12-07-2018
Koperwiek 80 bouwen van een carport naast de woning OV-2018-0357
16-07-2018
Meent 22 geheel vernieuwen/vergroten van een woonwagen
OV-2018-0354 15-07-2018
Oude Utrechtseweg 49 kappen van een groep coniferen in de voortuin OV-2018-0351 12-07-2018
PC Hooftlaan 8 kappen van 5 bomen op het linker zijerf OV-2018-0359
16-07-2018
Zuidergracht 42 vestigen van een internet-wijnwinkel OV-2018-0358
16-07-2018
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:
Colenso 72 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0249 24-05-2018
Steenhoffstraat 1A uitbreiden van de kap van een appartement op
de verdieping (wijz. verl. verg.) OV-2018-0251 25-05-2018

L U C H T VA A R T DA G E N N M M
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 13 juli 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor de Soesterberg Luchtvaartdagen op
het buitenterrein Nationaal Militair Museum op 25 en 26 augustus
2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

BEDRIJFSVOERING

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

T O E K E N N I N G O N D E R M A N DA AT

De volgende vergunning is ingetrokken op de aangegeven datum:
Buys Ballotlaan 21 uitbreiden van een mondzorgcentrum
WABO-2018-0068 16-07-2018

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat het hoofd
van de afdeling Samenleving van de gemeente Soest op 6 juli 2018 het
besluit heeft genomen om ondermandaat van zijn bevoegdheden te
verlenen aan teamleiders en andere medewerkers van zijn afdeling.
Dit vanwege de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.
Een ondermandaatbesluit regelt welke medewerkers van de gemeente
welke beslissingen mogen nemen namens het college van burgemeester en wethouders of namens de burgemeester.
Dit besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking en
werkt terug tot 1 maart 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

Inzage
De verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij het
Omgevingsloket. De overige verleende vergunningen kunt u
nalezen in het Informatiecentrum in het gemeentehuis.

G I L D E F E E S T E N 2 018
VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
De Beaufortlaan 24 kappen van 3 eiken OV-2018-0236 19-07-2018
Choristenpad 65 kappen van 1 larix, 1 spar en 1 conifeer in de zij- en
voortuin OV-2018-0337 16-07-2018
Frits Koolhovenweg e.o. uitvoeren van meerwerkopties aan 90 te
bouwen woningen OV 2018-0223 13-07-2018
Kerkplein 9 omvormen van kantoorruimten naar 9 appartementen
op de verdiepingen tevens ontheffing geluidbelasting op de gevels
OV-2018-0163 18-07-2018
Kampweg 46 kappen van 3 vliegdennen op het achtererf OV-2018-0266
19-07-2018
Koningsweg 2-25 versmallen van een bestaande inrit OV-2018-0356
16-07-2018
Oranjelaan 34 kappen van 1 douglasspar op het achtererf OV-2018-0259
18-07-2018
Sterrenbergweg 27 aanleggen van een inrit OV-2018-0331 13-07-2018
Vliegtuiglaan 45 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0295 13-07-2018

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 13 juli 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor de Gildefeesten 2018 van zaterdag
18 augustus tot en met maandag 27 augustus 2018 op het Gildeterrein
de Blaak aan de Ferd. Huycklaan.

N K T R A D I T I O N E E L G E R I J 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 13 juli 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het evenement NK Traditioneel Gerij
2018 op zaterdag 8 september 2018 met doorkomst tussen 09.00 uur
en 12.30 uur.

M O O N L I G H T F E S T I VA L
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 13 juli 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het evenement Moonlight Festival op
zaterdag 8 september 2018 van 20.00 uur tot 00.30 uur in
Openluchttheater Cabrio, Soesterbergsestraat 140.

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.

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.

