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26 september 2018

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Dokter Rupertlaan 2-10 maken van een constructieve doorbraak in
een draagmuur OV-2018-0466 13-09-2018
Dolderseweg 11-20 bouwen van een recreatiewoning OV-2018-0470
14-09-2018
Dorresteinweg 70 vestigen praktijk voor body & mind care
OV-2018-0471 13-09-2018
Gemshoorn 17 kappen van 3 coniferen in de achtertuin OV-2018-0477
18-09-2018
Kampweg 13 verplaatsen van een bestaande inrit OV-2018-0469
13-09-2018
Kerkpad NZ 73 kappen van 6 coniferen, 1 veder-esdoorn en
1 moerascypres in de voortuin OV-2018-0465 13-09-2018
Kolonieweg 17 kappen van 1 esdoorn op het achtererf OV-2018-0468
13-09-2018
Koninginnelaan 18-20 veranderen/uitbreiden van een woon-winkelpand OV-2018-0467 13-09-2018
Koninginnelaan 138 kappen van 2 coniferen op het zijerf OV-2018-0474
14-09-2018
Kornet 36 bouwen van een dakopbouw op de woning OV-2018-0476
18-09-2018
Nassauplantsoen 17 kappen van 2 dennenbomen op het achtererf
OV-2018-0475 17-09-2018
Nieuweweg 48 kappen 1 berk, 1 linde en 2 elzen achter nr. 48
OV-2018-0473 14-09-2018
Nieuweweg 105 plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak
OV-2018-0472 14-09-2018
Peter van den Breemerweg 19 vergroten van bestaand bedrijfsgebouw t.b.v. werkplaats OV-2018-0456 07-09-2018
Prins Hendriklaan 64 kappen van een boom op het zijerf OV-2018-0479
20-09-2018
Vosseveldlaan 40 kappen van 3 coniferen op het zijerf OV-2018-0464
13-09-2018
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:
Amersfoortsestraat 20 kappen van 56 bomen (met herplant) t.b.v.
aanleg parkeerplaatsen OV-2018-0302 19-09-2018
Ant. van Leeuwenhoeklaan kappen van 1 beuk t.h.v. nr. 43-01
OV-2018-0389 17-09-2018
Brievengaarder 2-12 bouwen van 6 woningen (type 2/1 kap) met
bergingen OV-2018-0315 19-9-2018

Brievengaarder, Postweg, Postdwarsweg en Posthoorn bouwen
van 32 rijenwoningen met bergingen OV-2018-0232 19-09-2018
Frans Halslaan 13 kappen van 2 coniferen op het achtererf
OV-2018-0379 19-09-2018
P.C. Hooftlaan 8 kappen van 1 berk, 1 douglasspar, 1 taxus en
2 coniferen OV-2018-0359 13-09-2018
Plesmanstraat 257-319 vervangen van kozijnen en borstwering
OV-2018-0002 13-09-2018
Sterrenbergweg 29 toevoegen functie webshop aan bedrijfsbestemming OV-2018-0095 13-09-2018
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
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
DISSELBOOM
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
18 september 2018 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening vergunning hebben verleend voor het plaatsen van een container op de parkeerplaats ter hoogte van Disselboom
45 in de periode van 19 september tot 9 november 2018.
Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, 035-6093411,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

COLLECTEVERGUNNING
MUZIEK VERENIGING ODEON
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
18 september 2018 op grond van artikel 5:13 van de Algemene
Plaatselijke Verordening vergunning hebben verleend voor het houden
van een werving van donateurs huis-aan-huis in de gemeente Soest in
de periode van 22 oktober tot en met 27 oktober 2018 dagelijks tot
uiterlijk 20.00 uur.
Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, 035-6093411,
postbus2000@soest.nl.De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

VERKEER
V E R K E E R S M A AT R E G E L E N T E N B E H O E V E VA N
H E T E V E N E M E N T B O S M A R AT H O N 2 018
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 25 september 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
Vanwege het evenement Bosmarathon 2018 nemen we enkele tijdelijke verkeersmaatregelen:
Op zondag 14 oktober 2018 vanaf 08:00 tot 18:00 uur:
I. Eenrichtingsverkeer in te stellen voor de volgende wegen of
weggedeelten in de genoemde richting voor voertuigen, ruiters en
geleiders van rij- of trekdieren of vee door middel van het plaatsen
van de borden C03 van bijlage I van het RVV 1990:
a. Het gedeelte van de Dolderseweg, gelegen tussen de
Den Blieklaan en de Wieksloterweg Oostzijde
b. Het gedeelte van de Wieksloterweg Oostzijde,
gelegen tussen de Dolderseweg en de Bosstraat
II. Verboden in te rijden in te stellen voor de volgende wegen of
weggedeelten in de genoemde richting voor voertuigen, ruiters en
geleiders van rij- of trekdieren of vee door middel van het plaatsen
van de borden C02 van bijlage I van het RVV 1990:
a. Het gedeelte van de Dolderseweg, gelegen tussen de
Wieksloterweg en de Den Blieklaan, gesloten in de richting
van de Den Blieklaan
b. Het gedeelte van de Wieksloterweg Oostzijde,
gelegen tussen de Bosstraat en de Dolderseweg,
gesloten in de richting van de Dolderseweg
III. Op de volgende wegen of weggedeelten een verbod tot stilstaan in
te stellen door het plaatsen van de borden E02 van bijlage I van het
RVV 1990:
a. De westzijde van de Den Blieklaan, op het gedeelte tussen
de Bosstraat en de Dolderseweg
b. De noordwestzijde van de Dolderseweg, op het gedeelte
tussen de Den Blieklaan en het Berkenlaantje
c. Beide zijden van de Wieksloterweg Oostzijde, op het
gedeelte tussen de Dolderseweg en het 1e Heezerlaantje
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.

Bekendmakingen
26 september 2018

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.

EVENEMENT JA ARMARKT SOESTERBERG
S E P T E M B E R 2 018
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 25 september 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
Vanwege het evenement jaarmarkt Soesterberg nemen we enkele
tijdelijke verkeersmaatregelen:

I. Op 30 september 2018 van 10:00 tot en met 17:00 uur door middel
van het plaatsen van bord C01 (gesloten in beide richtingen voor
voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van
bijlage I van het RVV-90 gesloten voor bestuurders te verklaren:
a. Het gedeelte Rademakerstraat ten westen van de entree
van het parkeerterrein naar de PLUS tot het kruispunt met
de Professor Lorentzlaan.
II. Op 30 september 2018 van 10:00 tot en met 17:00 uur door middel
van het plaatsen van bord E02 (parkeerverbod) van bijlage I van het
RVV-90 een parkeerverbod in te stellen op:
a. Het gedeelte Rademakerstraat ten westen van de entree
van het parkeerterrein naar de PLUS tot het kruispunt met
de Professor Lorentzlaan.

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.

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.

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.

