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Park Vredehof 4 kappen van een beuk op het voorerf OV-2018-0207
15-06-2018

A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Aagje Dekenlaan 39 bouwen van een dakopbouw OV-2018-0299
15-06-2018
Amersfoortsestraat 20 kappen van 56 bomen (met herplant) t.b.v.
de aanleg van extra parkeerplaatsen OV-2018-0302 18-06-2018
Anna Paulownalaan 40 kappen van een dode berk in de zijtuin
OV-2018-0308 20-06-2018
Beukenlaan 3A bouwen van een vrijstaand woonhuis OV-2018-0310
21-06-2018
Braamweg 39 uitbreiden dakkapel op verdieping en plaatsen dakkapel op zolderverdieping (achterdakvlak) OV-2018-0305 19-06-2018
Frits Koolhovenweg, Van Meellaan en Wijnmalenlaan (Apollo
Noord) bouwen van 44 woningen met bergingen OV 2018-0307
20-06-2018
Korte Brinkweg 63 bouwen van een vrijstaand woonhuis OV-2018-0297
14-06-2018
Middelwijkstraat 66 kappen van een esdoorn in de voortuin
OV-2018-0300 15-06-2018
Park Vredehof 3 kappen van 4 coniferen op het zij- en achtererf
OV-2018-0309 21-06-2018
Van Lyndenlaan 11 kappen van een boom op het zijerf OV-2018-0298
14-06-2018
Vosseveldlaan 29 kappen van 1 eik op het achtererf OV-2018-0301
18-06-2018
Vosseveldlaan 39 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0304 18-06-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

A ANWIJZEN TOEZICHTHOUDER
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.

VERKEER
P OW E R W E E K E N D
Vanwege de oldtimeroptocht op 30 juni (onderdeel van het
Powerweekend) nemen we enkele tijdelijke verkeersmaatregelen op
de A.P. Hilhorstweg tussen de aansluiting Eemweg en Spiekerweg:
- instellen van éénrichtingsverkeer (aangeven met borden C02 en
C03 bijlage I van het RVV 1990).
- instellen van een stopverbod aan beide kanten van de weg
(aangegeven met bord E02 bijlage I van het RVV 1990)
- opheffen van geslotenverklaring (door afdekken van de borden
C12 met eventuele onderborden bijlage I en II van het RVV 1990)

Beroep
Bent u belanghebbende en het niet eens met dit besluit? Dan kunt u
binnen zes weken na de bekendmaking schriftelijk beroep instellen bij
de Rechtbank Utrecht. Het beroepschrift stuurt u aan Rechtbank
Utrecht, t.a.v. sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA te
Utrecht. U kunt het verkeersbesluit inzien op www.overheid.nl.

ONT WERPBESLUIT OMGE VINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders zijn van plan om op grond van artikel
2.1 lid 1 onder a en c alsmede artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning te
verlenen voor:
het bouwen van een vogelkijkhut op park “Vliegbasis Soesterberg”,
kadastraal bekend sectie D nr. 5198.

Inzage en zienswijze
Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, zijn belanghebbenden bevoegd binnen een termijn van zes weken, derhalve van
28 juni tot en met 8 augustus 2018 op grond van de Algemene wet
bestuursrecht gemotiveerde schriftelijke of mondelinge zienswijzen
tegen het ontwerp van de beschikking naar voren te brengen bij
Burgemeester en wethouders van Soest. De op deze zaak betrekking
hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn ter inzage bij
het Omgevingsloket.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
De Beaufortlaan 26 bouwen van een vrijstaand woonhuis OV-2018-0213
15-06-2018
Kerkstraat 11A en 11B maken van een muurdoorbraak OV-2018-0226
20-06-2018

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

In het beroepschrift staat in ieder geval:
1. uw naam en adres;
2. de datum waarop u het beroepschrift schrijft (dagtekening);
3. een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt.
U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;
4. de redenen waarom u beroep instelt;
5. ondertekening met uw handtekening.
Tijdens een beroepsprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet
wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u tegelijk met uw beroepschrift om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter.
Hieraan zijn kosten verbonden. De Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing.

S T R A AT F E E S T E N
Vanwege de volgende straatfeesten geldt er een inrijverbod voor bestuurders. Voor doorgaand verkeer moet voor een alternatieve route
worden gezorgd en de bereikbaarheid moet zijn gewaarborgd.
Straatfeest Oude El op 22 september 2018 van 13.00 uur tot 24.00 uur.
Straatfeest Reespoor op 1 september 2018 van 14.00 uur tot 24.00 uur.
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

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.

Burgemeester en wethouders van Soest hebben op 19 juni 2018 de
heer M. Koppenhol heeft aangewezen als toezichthouder als bedoeld
in de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit is genomen op grond
van Awb art. 5:11 in verband met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening,
Algemene Subsidieverordening, Wet geluidshinder, Woningwet,
Erfgoedverordening, Wet Ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Bouwverordening, Crisis- en Herstelwet,
Wet basisadministratie gebouwen, Wet basisadministratie personen,
Afvalstoffenverordening, Wet bodembescherming en het mondeling
stilleggen van sloop- en bouwwerkzaamheden.
Voor vragen: mevrouw Bernadette van der Vaart, 035-6093674,
postbus2000@soest.nl

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 hebben op 22 juni 2018 vergunning verleend om van 16 juli tot 28 september 2018 een bouwkeet te plaatsen
op het gazon bij Beaufortlaan 7 (artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening).
Voor vragen: mevrouw Alie Buitendijk-Boer, 035-6093411,
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.

