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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Apollo Noord het woonrijp maken van het project gebied Apollo
Noord fase 1 door middel van het aanleggen van de definitieve
inrichting OV-2018-0597 22-11-2018
Generaal Winkelmanstraat 132 kappen van een conifeer op het
achtererf OV-2018-0595 21-11-2018
Heideweg 54 kappen van een vliegden op het zijerf OV-2018-0593
21-11-2018
Laanstraat 89 kappen van een berk op het achtererf OV-2018-0589
16-11-2018
Lange Brinkweg 97 01 wijzigen bestemming tbv bewoning van
bijgebouw (legalisatie) OV-2018-0591 21-11-2018
Lange Brinkweg 97 01 plaatsen van een hertenverblijf voor de
voorgevel (legalisatie) OV-2018-0594 21-11-2018
Lange Brinkweg 97 01 plaatsen van een overkapping en aanpassen
van het dak (legalisatie) OV-2018-0592 21-11-2018
Lange Brinkweg 97 01 plaatsen van keuken en badkamer (legalisatie)
OV-2018-0590 21-11-2018
Veenzoom achter nr. 8 herbouwen van schuren en stallen OV-20180596 21-11-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

van Beuningenlaan 2 kappen van 1 grove den en 3 coniferen op het
zij- en achtererf OV-2018-0482 22-11-2018
van Beuningenlaan 20 kappen van 1 Amerikaanse eik (noodkap) in
de voortuin OV-2018-0572 19-11-2018
van Lyndenlaan 19 kappen van 1 beuk en 1 spar op het zij- en
achtererf OV-2018-0555 19-11-2018
Weteringpad 7 aanpassen van de brandcompartimenten OV-2018-0499
20-11-2018
Wieksloterweg WZ 37 D en E bouwen van 2 halfvrijstaande
woningen OV-2018-0178 16-11-2018
Willaertstraat 41 kappen van een acacia op het voorterrein
OV-2018-0489 19-11-2018
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.

BELASTINGEN

VERLENGEN BESLISTERMIJN

VA S T S T E L L I N G
B E L A S T I N G V E R O R D E N I N G E N 2 019

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:
Biltseweg 39 splitsen van een boerderij in 2 woningen OV-2018-0497
1-10-2018
Kampweg 23 aanleggen van een in- uitrit OV-2018-0491 26-9-2018
Oostergracht 2 bouwen van een verdiepingsvloer in een bedrijfspand
OV-2018-0416 21-8-2018
Oude Tempellaan 1 bouwen van 2 woongebouwen t.b.v.
gezondheidszorg OV-2018-0459 7-9-2018
Richelleweg 13 bouwen van een poort OV-2018-0520 19-9-2018

De raad van de gemeente Soest heeft in haar vergadering van
8 november 2018 de volgende verordeningen vastgesteld:
- Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 inclusief
bijbehorende tarieventabel 2019
- Verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing 2019
- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019
- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten
2019 inclusief bijbehorende tarieventabel
- Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019
- Verordening op de heffing en invordering van

VERLEENDE VERGUNNINGEN

onroerendezaakbelastingen 2019
- Verordening op de heffing en invordering van
rioolaansluitrecht 2019
- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019
- Verordening op de heffing en invordering van standplaatsgeld 2019

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Albert Cuyplaan kappen diverse bomen in omgeving Albert
Cuyplaan, Roggeveld en Boekweitland OV-2018-0531 22-11-2018
Dokter Rupertlaan 17 kappen van 2 naaldbomen in de voortuin
OV-2018-0485 19-11-2018
Dokter Rupertlaan 51 het plaatsen van een dakkapel OV-2018-0381
21-11-2018
Draailier 109 vervangen van kozijnen in de voorgevel OV-2018-0505
16-11-2018
Heuvelweg 39 kappen van 1 esdoorn in de achtertuin OV-2018-0517
22-11-2018
Koperwiek 61 kappen van een linde in de achtertuin OV-2018-0495
21-11-2018
Nassaulaan 29 aanbouwen van een erker aan de voorgevel
OV-2018-0518 19-11-2018
Noorderweg 18 kappen van 2 bomen (meidoorn) in de zij- en
achtertuin OV-2018-0498 22-11-2018
Prins Hendriklaan 64 kappen van een boom op het zijerf OV-2018-0479
15-11-2018
Rademakerstraat 28A gebruiken van enkele bestaande
kantoorruimtes voor maatschappelijke doeleinden OV-2018-0406
19-11-2018
Soesterbergsestraat 133 04 bouwen van een dienstwoning
OV-2018-0398 19-11-2018

Inwerkingtreding
Bovengenoemde verordeningen treden in werking op 1 januari 2019

Inzage
De verordeningen liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij het
Team Financiën op het gemeentehuis. De verordeningen zijn ook te
raadplegen op www.overheid.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vastgestelde verordeningen kunt u
contact opnemen met het cluster Belastingen via telefoonnummer:
(035) 60 93 411.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
O R I Ë N TAT I E L O O P
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 16 november
2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor het houden van een
oriëntatieloop in de Lange Duinen op zaterdag 1 december 2018 van

10.00 uur tot 15.00 uur.
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.

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
A AN DE SLOOTHA AK
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 16
november 2018 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend om een
container op de parkeerplaats nabij Sloothaak 37 te plaatsen in de
periode van 16 november 2018 tot 1 februari 2019.
Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, 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 D E O P E N B A R E
WEG A AN DE FOEKENL A AN
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
16 november 2018 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend om een
telekraan op de openbare weg ter hoogte van Foekenlaan 5 te
plaatsen op 27 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.

K E R S T B E L E V I N G W I N K E L G E B I E D VA N
W E E D E S T R A AT
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 21 november
2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor het organiseren van
een Kerstbeleving met diverse activiteiten in het winkelgebied
Van Weedestraat/Burg. Grothestraat op zaterdag 15 en 22 december
2018 van 11:00 uur tot 17:00 uur
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.

O L I E B O L L E N T O E R N O O I 2 018 LT C S O E S T D I J K
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 22 november
2018 op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor verruiming van de
openingstijden op woensdag 26 december 2018 tot en met 1 januari
2019 tot 01.30 uur en 2 januari 2019 tot 02.00 uur ten behoeve van het
oliebollentoernooi 2018 van LTC Soestdijk aan de Schrikslaan 3.
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.

Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de APV 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 Nivius Horeca,
Schrikslaan 3 te Soest tevens kennis gegeven van bovenstaande
incidentele festiviteit.
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SAMENLEVING
U I T S C H R I J V I N G P E U T E R O P VA N G D E
B O E R D E R I J , W E G I N D E M AT E N 2 U I T H E T
L A N D E L I J K R E G I S T E R K I N D E R O P VA N G
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat op grond
van artikel 8 lid 4 Besluit registers kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk de registratie van Peuteropvang de Boerderij,
Weg in de Maten 2 per 1 januari 2019 is beëindigd in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Inzage
Op het Overheidsportaal Landelijk Register Kinderopvang
(www.landelijkregisterkinderopvang.nl) vindt u een overzicht van alle
gastouders, gastouderbureaus, kinderdagverblijven en buitenschoolse
opvang locaties die voldoen aan de Wet Kinderopvang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. A. Kuiper,
035-6093411, postbus2000@soest.nl.

BESTUUR
VA S T S T E L L I N G B E S L U I T M A N DA AT,
VO L M A C H T E N M A C H T I G I N G ( 2 018)
Burgemeester en wethouders van Soest hebben op 20 november 2018
het besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging 2018 vastgesteld,
zaaknummer 2039473. Dit mandaatbesluit treedt op 29 november
2018 in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 februari 2018
(tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven in het
Bevoegdhedenregister behorend bij het besluit).
Het besluit betreft een actualisatie van het Mandaatbesluit van
16 december 2014. Met dit nieuwe besluit wordt de mandaatregeling
aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur. Het nieuwe besluit en
het bij dit besluit behorende Bevoegdhedenregister sluiten aan bij de
huidige indeling van, en werkwijze binnen de gemeente Soest en zijn in
lijn met de geldende wet-, en regelgeving.

MILIEU
BEKENDMAKING VERLENEN ONTHEFFING
B I R K S T R A AT 136 I N S O E S T
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest hebben op
21 november 2018 een ontheffing verleend aan Nefco Services BV te
Waardenburg in het kader van Wet vervoer gevaarlijke stoffen voor
het vullen van een propaantank, op de locatie Birkstraat 136 in Soest.
Het besluit heeft zaakkenmerk Z-VERG-2018-2899.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.
U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag
nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw
bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.
Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Gemeente Soest,
postbus 2000, 3760 CA Soest. U kunt digitaal bezwaar maken via een
formulier op de website van de gemeente Soest.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
- uw naam en contactgegevens;
- de datum waarop u het bezwaar indient;
- een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar
tegen heeft;

- de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;
- als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening
(bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

Voorlopige voorziening
Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent
dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er
volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te
schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt
een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw
verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw
bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u
vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er
rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige
voorziening aanvraagt.
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD
Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het
kenmerk Z-VERG-2018-2899. U kunt de stukken ook inzien bij de
RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de
gemeente Soest (balie 8), Raadhuisplein 1, op werkdagen van
8.30-13.00 uur en op donderdag van 8.30-20.00 uur,
telefoon 035-6093539.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via
telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u
hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte
blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving?
Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.
U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd
over een locatie in uw buurt.

BEKENDMAKING VERLENEN ONTHEFFING
D O L D E R S E W E G 11 I N S O E S T
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest hebben op
21 november 2018 een ontheffing verleend aan Nefco Services BV te
Waardenburg in het kader van Wet vervoer gevaarlijke stoffen voor
het vullen van een propaantank, op de locatie Dolderseweg 11 in
Soest. Het besluit heeft zaakkenmerk Z-VERG-2018-2897.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.
U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag
nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw
bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.
Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Gemeente Soest,
postbus 2000, 3760 CA Soest. U kunt digitaal bezwaar maken via een
formulier op de website van de gemeente Soest.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
- uw naam en contactgegevens;
- de datum waarop u het bezwaar indient;
- een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar
tegen heeft;
- de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;
- als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening
(bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

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.

Voorlopige voorziening
Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent
dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er
volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te
schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt
een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw
verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw
bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u
vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er
rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige
voorziening aanvraagt.
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD
Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het
kenmerk Z-VERG-2018-2897. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD
Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de gemeente
Soest (balie 8), Raadhuisplein 1, op werkdagen van 8.30-13.00 uur en
op donderdag van 8.30-20.00 uur, telefoon 035-6093539.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via
telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u
hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte
blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving?
Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.
U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd
over een locatie in uw buurt.

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.

