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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Apollo 158 plaatsen van een afdak en een erfafscheiding OV-2018-0639
15-12-2018
Koningsweg 31 kappen van 2 eiken OV-2018-0642 19-12-2018
Molenstraat kappen van 3 esdoorns en 1 sierkers t.h.v. nrs. 92
tot 104 OV-2018-0641 18-12-2018
Nieuwstraat 25 kappen van 8 bomen t.b.v. nieuwbouwproject
OV-2018-0638 13-12-2018
Noorduyn Kampweg kappen van div. bomen t.b.v. verjonging
bomenlaantje OV-2018-0643 20-12-2018
Schoutenkampweg 127 plaatsen van een dakkapel in het
voorgeveldakvlak OV-2018-0640 17-12-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende vergunningen is ingetrokken op de aangegeven datum:
Verlengde Paltzerweg aanleggen van fiets- en wandelpaden op Park
Vliegbasis Soesterberg WABO-2017-0482 06-12-2018
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 VERORDENINGEN
S Y LV E S T E R BY N I G H T E N S Y LV E S T E R C R O S S

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:
De Schans kappen van 63 essen (met herplant) OV-2018-0560 31-10-2018

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Bartolottilaan 31 snoeien van 1 Italiaanse populier in de achtertuin
OV-2018-0554 17-12-2018
Beetzlaan 46 ingrijpend snoeien van 1 populier op het zijerf
OV-2018-0512 19-12-2018
Betje Wolfflaan 4 kappen van 1 lariks in de achtertuin OV-2018-0483
17-12-2018
Braamweg 27 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis (verdieping)
OV-2018-0414 13-12-2018
Kampweg 13 aanleggen van een in- uitrit OV-2018-0469 19-12-2018
Kampweg 23 aanleggen van een in- uitrit OV-2018-0491 19-12-2018
Kampweg 44 kappen van 1 conifeer in de voortuin OV-2018-0552
17-12-2018
Korenweg 1 kappen van 5 fijnsparren in de achtertuin OV-2018-0567
17-12-2018
Noorderweg 89 verplaatsen van een in- uitrit 2018-0566 19-12-2018
Oude Tempellaan 14 kappen van 1 eik in de voortuin OV-2018-0557
17-12-2018
Parklaan 37 kappen van 1 eik in de voortuin OV-2018-0570 19-12-2018
Soesterbergsestraat 106 kappen van 2 zilversparren in de
achtertuin OV-2018-0550 17-12-2018
Veldweg 2B gebruik bedrijfsruimte t.b.v. maatschappelijke doeleinden
OV-2018-0383 13-12-2018
Zuidergracht 42 vestigen van een internet-wijnwinkel OV-2018-0358
13-12-2018

Burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 18 december 2018
op grond van artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden de Sylvester by Night en
de Sylvestercross op zondag 30 december van 19.00 uur tot 22.30 uur
en maandag 31 december van 08.00 uur tot 16.30 uur in de Lange
Duinen en het aangrenzende bosgebied.

Geluid
Door burgemeester en wethouders van Soest is op 18 december 2018
op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest ontheffing verleend voor het hebben van achtergrondmuziek en
het doen van mededelingen tijdens bovengenoemde evenementen.

Ontheffing artikel 10 RVV-90
Door burgemeester en wethouders van Soest is op 18 december 2018
ontheffing verleend op grond van artikel 10 RVV-90 om tijdens de
opbouw op 30 december vanaf 6.00 tot 17.00 en afbouw op
31 december 2018 van 15.30 tot 18.30 van bovengenoemde
evenementen met gemotoriseerd verkeer gebruik te maken van het
onverplichte fietspad Wieksloterweg O.Z./Dolderseweg.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638,
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
VISSPECIALIST VERMEER
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
17 december 2018 op grond van artikel 5:18 van de algemene
plaatselijke verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
innemen van een tijdelijke standplaats voor het verkopen van vis en
visproducten op 24 december 2018 op de Zuidpromenade in Soest.
Voor vragen: mw. L. Smit, 035-6093411, postbus2000@soest.nl.

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij
17 december 2018 op grond van artikel 5:18 van de algemene
plaatselijke verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van gevogelte
en aanverwante producten op 24 december 2018 bij Honsbergen/
Wiardi Beckmanstraat.
Voor vragen: mw. L. Smit, 035-6093411, postbus2000@soest.nl.
De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

T I J D E L I J K E S TA N D P L A AT S H O E K
W E E G B R E E S T R A AT
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
17 december 2018 op grond van artikel 5:18 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van
snijbloemen op maandag 24 december 2018 op de hoek van de
Weegbreestraat/Smitsweg.
Voor vragen: mw. L. Smit, 035-6093411, postbus2000@soest.nl.
De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

T I J D E L I J K E S TA N D P L A AT S
VA N W E E D E S T R A AT
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
17 december 2018 op grond van artikel 5:18 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
innemen van een tijdelijke standplaats op 24 december 2018 voor de
verkoop van bloemen en planten aan de van Weedestraat.
Voor vragen: mw. L. Smit, 035-6093411, postbus2000@soest.nl.
De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

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
IRENELA AN
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
14 december 2018 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de
Algemene Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend
om een telekraan te plaatsen op de openbare weg ter hoogte van
Irenelaan 28 op 10 januari 2019.
Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, 035-6093411,
postbus2000@soest.nl.

RUIMTE
B E S L U I T H O G E R E G R E N S WA A R D E N

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

De volgende omgevingsvergunning is geweigerd:
Veenpad 21 aanleggen van een in- uitrit OV-2018-0574 19-12-2018

I N C I D E N T E L E S TA N D P L A AT S V E R G U N N I N G
H A N S VA N D E N B O R P O E L I E R

De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
19 december 2018 op grond van artikel 110a lid 1 van de
Wet geluidhinder hogere waarden hebben verleend ten behoeve van
het bestemmingsplan Oude Tempel. De toegestane geluidbelasting zal
maximaal 53 dB Lden bedragen.
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Dit besluit inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met M. Jansen m.jansen@soest.nl.

Voor vragen: mw. S. Koekoek, 035-6093623, postbus2000@soest.nl.

Beroep
Beroep tegen deze beschikking kan, binnen zes weken met ingang van
de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, worden
ingediend door:
1. belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben
gebracht;
2. belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij
het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp
daarvan zijn aangebracht;
3. belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht
tegen de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet eveneens binnen
genoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de hierboven
genoemde afdeling van de Raad van State.

BESTUUR
P U B L I C AT I E T W E E D E B E S T U U R S R A P P O R TA G E
2 018 R U D U T R E C H T
Op 29 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de
RUD Utrecht de Tweede Bestuursrapportage 2018 met daarin de
Derde begrotingswijziging 2018 vastgesteld. De RUD gaat in de
Tweede Bestuursrapportage 2018 in op de inhoudelijk en financiële
resultaten tot en met september 2018 van de RUD Utrecht.
Hiernaast is er een budget-neutrale begrotingswijziging voor 2018
vastgesteld. Er zal geen zienswijzenprocedure worden gestart.
Alle wijzigingen vallen binnen het mandaat van het Algemeen Bestuur.
De Tweede Bestuursrapportage 2018 RUD Utrecht is ter inzage
gelegd in de Publiekshal.

B E L E I D S R E G E L A R T I K E L 13 B
OPIUMWET SOEST
De burgemeester van Soest heeft op 18 december 2018 de
beleidsregel artikel 13b Opiumwet Soest vastgesteld.
Deze beleidsregel heeft betrekking op de bevoegdheid van de
burgemeester tot het sluiten van drugspanden, zoals omschreven in
artikel 13b van de Opiumwet. De beleidsregel treedt in werking op de
eerste dag na bekendmaking op www.overheid.nl.

Inzage
De beleidsregel ligt vanaf vandaag ter inzage bij het informatiecentrum
in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest, geopend elke werkdag

A ANWIJZEN TOEZICHTHOUDERS IN DE ZIN
VA N D E A L G E M E N E W E T B E S T U U R S R E C H T
A R T I K E L 5:11
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij 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, bij besluit van 18 december 2018 hebben
aangewezen de heren M.P.R. Oskam en E.M. Oskam

ALGEMEEN
VA S T S T E L L I N G G E W I J Z I G D E V E R O R D E N I N G
M A AT S C H A P P E L I J K E O N D E R S T E U N I N G
E N N A D E R E R E G E L S , E N VA S T S T E L L I N G
FINANCIEEL BESLUIT
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat de raad
van Soest op 20 december 2018 de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Soest 2019 heeft vastgesteld.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.
De verordening is geactualiseerd ten opzichte van de voorgaande
versie. Er zijn wijzigingen in:
- de grondslagen voor de berekening van de persoonsgebonden
budgetten voor beschermd wonen en ambulante begeleiding;
- de voorwaarden voor de mantelzorgwaardering
(in overeenstemming met de feitelijke uitvoeringspraktijk);
- de eigen bijdrage die vanaf 1-1-2019 veelal gemaximeerd wordt per
4 weken (het abonnementstarief).
Burgemeester en wethouders van Soest maken verder bekend dat zij
op 18 december 2018 hebben vastgesteld:
- de Nadere regels bij de verordening maatschappelijke
ondersteuning Soest 2019 (de Nadere regels Wmo Soest 2019), en
- de Nadere regels beschermd wonen Soest 2019.
Deze Nadere regels treden ook inwerking op 1 januari 2019.
De Nadere regels zijn uitwerkingen van de verordening
maatschappelijke ondersteuning, die door het college worden
vastgesteld. De bestaande Nadere regels bij de verordening
maatschappelijke ondersteuning Soest zijn aangepast omdat:
- de verordening per 2019 is gewijzigd;
- er wijzigingen zijn in de inkoop van maatwerkvoorzieningen
- de onafhankelijke cliëntondersteuning om verduidelijking vroeg.
Voor het onderwerp beschermd wonen zijn aparte nadere regels
opgesteld, die ingaan op:
- de voorwaarde van noodzakelijk verblijf om een indicatie voor

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.

beschermd wonen te krijgen;
- de andere inhoud van beschermd wonen (arrangementen);
- de voorwaarden voor een persoonsgebonden budget voor
beschermd wonen.
Burgemeester en wethouders van Soest maken tot slot bekend dat zij
op 18 december 2018 het Financieel Besluit Jeugd en Wmo Soest 2019
hebben vastgesteld.
Bij de Verordening en Nadere regels van respectievelijk Jeugdwet en
Wmo hoort een Financieel besluit. Soest hanteert één Financieel
Besluit voor zowel Jeugd als Wmo. Hierin staan onder meer tarieven
van persoonsgebonden budgetten. De Pgb-tarieven zijn veelal afgeleid
van de inkoop in natura. De inkoop in natura voor 2019 heeft voor een
groot deel in regionaal verband plaatsgehad. Ook zijn lokaal producten
ingekocht. Met een Pgb kunnen inwoners voorzien in ondersteuning
om langer thuis te blijven wonen. De nieuwe tarieven treden op
1 januari 2019 in werking.

Voor vragen:
Over de verordening maatschappelijke ondersteuning, de Nadere
regels Wmo en Beschermd wonen en het Financieel besluit 2018
onderdeel Wmo en beschermd wonen: mw. E.M.M. Hamaker,
035-6093517, postbus2000@soest.nl.
Over het Financieel besluit 2018, onderdeel Jeugd: dhr. M. van Kooten,
035-6093550, postbus2000@soest.nl.

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.

