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28 maart 2018

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Choristenpad 98 plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
OV-2018-0117 17-03-2018
De Schans 20 uitbreiden op de begane grond van kringloopcentrum
OV-2018-0113 17-03-2018
Dorresteinweg 12 kappen van 2 eiken op het achtererf OV-2018-0116
17-03-2018
Eigendomweg 89 kappen van 2 fijnsparren OV-2018-0121 15-03-2018
Grote Melmweg kappen van een populier en een linde, kandelaberen
van een rij populieren OV-2018-0123 19-03-2018
Julianalaan 66 vervangen van bijgebouw OV-2018-0119 19-03-2018
Kerkpad NZ 56 plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
OV-2018-0130

Koninginnelaan 24 realiseren van appartementen en een bergruimte
in voormalige winkelruimten OV-2018-0122 19-03-2018
Koppenlaan 1A plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
OV-2018-0118 18-03-2018
Korte Brinkweg 51 bouwen van een vrijstaande woning OV-2018-131
Korte Brinkweg 63A bouwen van een vrijstaande woning OV-2018-0125
20-03-2018
Schapendrift 2 kappen van een eik en 3 sparren op zij- en achtererf
OV-2018-0115 17-03-2018
Soesterbergsestraat 140 bouwen van een regieruimte OV-2018-0129
21-03-2018
Steenhoffstraat 67 wijzigen bestemming van kantoor naar maatschappelijk zorg OV-2018-0128 20-03-2018
Veenzoom 2A uitbreiden van de woning OV-2018-0114 16-03-2018
Verlengde Paltzerweg 1 plaatsen van 2 vliegtuigen op een sokkel bij
de ingang van NNM OV-2018-0127 20-03-2018
Wieksloterweg WZ 1B vergroten van de woning (legalisatie)
OV-2018-0112 16-03-2018
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:
Beatrixlaan 51 kappen van een spar in de achtertuin OV-2018-0099
22-03-2018
Birkstraat 121A kappen van 2 zomereiken op zijerf OV-2018-0020
20-03-2018
De Schans 20 kappen van een es OV-2018-0053 21-03-2018
Driehoeksweg 16 kappen van een esdoorn OV-2018-0100 21-03-2018
Kampweg 55 kappen van 5 grove dennen OV-2018-0027 22-03-2018
Kastanjelaan 47 kappen van 1 berk en 1 conifeer op het achtererf
OV-2018-0046 22-03-2018
Koningsweg nabij kruising Nieuweweg kappen van een es en een
berk OV-2018-0006 22-03-2018
St. Theresiastraat 9 bouwen van een erker aan de voorgevel
OV-2018-0003 22-03-2018
Turfstreek t.h.v. nr. 151 kappen van 2 essen (noodkap) OV-2018-0049
21-03-2018
Vosseveldlaan 59 kappen van een den in de voortuin OV-2018-0018
20-03-2018
Wilhelminalaan 26 kappen van een kastanjeboom op het achtererf
OV-2018-0085 22-03-2018
Zonnedauw achter nr. 39 kappen van een es (noodkap) OV-2018-0048
22-03-2018

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
1. V E R G U N N I N G VO O R H E T P L A AT S E N VA N
E E N O B S TA K E L O P D E O P E N B A R E W E G
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
21 maart 2018 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
plaatsen van een bouwstroomkast met hekken op het trottoir ter
hoogte van Albert Cuyplaan 120 in de periode van 21 maart 2018 tot
14 september 2018.

2 . V E R G U N N I N G O B S TA K E L O P D E O P E N B A R E W E G
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
16 maart 2018 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
plaatsen van een container en toiletwagen op de parkeerplaats aan de
Citer van 26 april 2018 tot 27 juli 2018. Dit ten behoeve van de renovatie van de woningen aan de Spinet en Citer.

Ontheffing sluitingsuur
Burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 20 maart 2018 op
grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
ontheffing heeft verleend in verband met verruiming van de openingstijd van de kantine tijdens feestavonden op:
- donderdag 3 mei 2018 van 20.00 uur tot 01.00 uur
- vrijdag 18 mei 2018 van 20.00 uur tot 01.00 uur
- zaterdag 23 juni 2018 van 20.30 uur tot 01.00 uur

Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest is het aan inrichtingen toegestaan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsvoorschriften uit
het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Op grond van dit artikel
heeft SO Soest tevens kennis gegeven van de volgende incidentele festiviteit:
- muziek met DJ op het hoofdveld tijdens de presentatie van de
teams van het Bram Bartelstoernooi op zaterdag 9 juni tussen
9.30 en 10.30 uur
Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.
Voor vragen over nr. 1 t/m 3: mw. A. Buitendijk-Boer, (035) 60 93 411,
nr. 4: mw. L. Smit, (035) 60 93 411, nr. 5 & 6: mw. A. van den Berg,
(035) 60 93 638 of stuur een e-mail naar: postbus2000@soest.nl.

MILIEU

3 . V E R G U N N I N G VO O R H E T P L A AT S E N VA N
E E N O B S TA K E L O P D E O P E N B A R E W E G

KENNISGEVING MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
21 maart 2018 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
plaatsen van een bouwstroomkast met hekken op het trottoir ter
hoogte van Albert Cuyplaan 120 in de periode van 21 maart 2018 tot
14 september 2018.

Het college heeft op 2 maart 2018 een melding ontvangen van
Heipo B.V. (RUD Zaakkenmerk: Z-MLD-2018-0881, OLO kenmerk
3358243). De melding heeft betrekking op het bouwen van extra
opslagruimte, het veranderen van een in- en uitrit en het veranderen
van het parkeerterrein. De inrichting ligt aan de Burgemeester
Grothestraat 2 in Soest. Tegen dit type melding is geen bezwaar
mogelijk.

4 . S TA N D P L A AT S V E R G U N N I N G U I T D E L E N
LIPTON ICE TE A GREEN
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
20 maart 2018 op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het gratis uitdelen van blikjes Lipton Ice Tea Green op het plein aan de Burgemeester
Grothestraat op 19 mei 2018.

5. WEGWERK Z A AMHEDEN K RUISING
E I K E N L A A N – O S S E N DA M W E G
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
20 maart 2018 op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest ontheffing hebben verleend voor de verwachte geluidshinder als gevolg van het uitvoeren van de werkzaamheden aan
de kruising Eikenlaan –Ossendamweg van woensdag 18 april 2018
21.00 uur tot donderdag 19 april 2018 06.00 uur.

6 . A C T I V I T E I T E N S O S O E S T 2 018
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
20 maart 2018 op grond van artikel 4:18 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest ontheffing hebben verleend voor het kamperen in
tenten op het terrein van SO Soest aan de Bosstraat 137 ten behoeve
van het jaarlijkse voetbalkamp van maandag 30 april tot en met
woensdag 2 mei 2018.

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.

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.

