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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Braamweg 27 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis (verdieping)
OV-2018-0414 19-08-2018
Christiaan Huygenslaan 137 verbreden van de bestaande inrit
OV-2018-0411 16-08-2018
Julianaplein 12 kappen van 1 taxus in de achtertuin OV-2018-0422
22-08-2018
Klarinet 377 bouwen van een berging OV-2018-0417 21-08-2018
Oostergracht 2 bouwen van een verdiepingsvloer in een magazijn
OV-2018-0416 21-08-2018
P.C. Hooftlaan 38 plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak OV-2018-0420 21-08-2018
Rademakerstraat 141 aanleggen van een inrit (reeds bestaand)
OV-2018-0418 21-08-2018
Soesterbergsestraat 158 wijzigen van de bestemming kantoor naar
gezondheidszorg OV-2018-0423 22-08-2018
Sparrenlaan 1 kappen van 1 vliegden OV-2018-0412 19-08-2018
Van Weerden Poelmanweg 170 dichtbouwen van een balkon d.m.v.
plexiglas platen OV-2018-0421 21-08-2018
Veenzoom 1 kappen van 1 berk in de achtertuin OV-2018-0419
21-08-2018
Vinkenweg 9 uitbreiden van een woonhuis en plaatsen kap op
berging OV-2018-0415 20-08-2018
Vliegtuiglaan 50 kappen van 11 bomen en aanleg van een inrit
OV-2018-0413 19-08-2018
Winterkoning 107 uitbreiden van een souterrain OV-2018-0424
22-08-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

VERLENGEN BESLISTERMIJN
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:
Albert Cuyplaan herinrichten van de Albert Cuyplaan
(tussen Nassauplantsoen en Talmalaan) OV-2018-0272 01-06-2018
Albert Cuyplaan 2C plaatsen van een informatiebord OV-2018-0285
07-06-2018
Amersfoortsestraat 126A kappen van 23 bomen OV-2018-0334
28-06-2018
Heuvelweg 6 kappen van 1 beuk op het zijerf OV-2018-0322 25-06-2018
Korte Brinkweg 63 bouwen van een vrijstaand woonhuis OV-2018-0297
14-06-2018
Nieuwstraat 25 bouwen van 3 vrijstaande woningen en een tweeonder-één-kapwoning OV-2018-0321 25-06-2018
Soesterbergsestraat 15 uitbreiden van een woonhuis (begane grond
en verdieping) OV-2018-0294 13-06-2018
Van Weerden Poelmanweg plaatsen van een informatiezuil t.h.v.
spottersheuvel OV-2018-0262 29-05-2018

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Braamweg 39 uitbreiden dakkapel op verdieping en plaatsen
dakkapel op zolderverdieping OV-2018-0305 13-08-2018
Dorresteinweg 76A kappen van 1 Amerikaanse vogelkers OV-2018-0328
21-08-2018
Kerkpad NZ 22 plaatsen van een schutting OV-2018-0264 31-07-2018
Plasweg 22 plaatsen entreehek en schutting OV-2018-0241 13-08-2018
Vosseveldlaan 19 kappen van 1 grove den OV-2018-0339 21-08-2018
Weegbreestraat 135A wijzigen gebruik van winkel naar kapperszaak
(incl. gevelwijziging) OV-2018-0237 21-08-2018
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunning is geweigerd:
Vosseveldlaan 19 kappen van een grove den OV-2018-0339 21-08-2018

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. O P E N DA G PA A R D E N K A M P 27 O K T O B E R 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 20 augustus 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het houden van de open dag van
Stichting de Paardenkamp op 27 oktober 2018 van 12.00 tot 16.00 uur
aan de Birkstraat 96 en 107.

2. DUURZA AM GOED BEZIG MARKT
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 17 augustus 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend aan heeft voor het houden van de
Duurzaam Goed Bezig Markt op zaterdag 29 september 2018 van
10.00 uur tot 16.00 uur op het pleintje op de Burg. Grothestraat.

3. HUIS -A AN -HUIS COLLECTE JANTJE BETON
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
21 augustus 2018 op grond van artikel 5:13 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend aan Jantje
Beton om een huis-aan-huis collecte te houden van 24 februari 2019
tot 2 maart 2019.
Voor vragen over nr. 1& 2: mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 638,
nr. 3: mw. A. Buitendijk-Boer, (035) 60 93 430, of stuur een e-mail
naar: postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar
maken? Zie groene kader op deze pagina.

DIENSTVERLENING
R E G E L I N G B R I E FA D R E S G E M E E N T E S O E S T
2 018 VA S T G E S T E L D
Het college van Soest heeft op 21 augustus 2018 de ‘Regeling briefadres gemeente Soest 2018’ vastgesteld. Deze regeling is te raadplegen op www.overheid.nl.
Met het vaststellen van de regeling wordt uitvoering gegeven aan de
circulaire BRP en briefadres van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. De essentie van de BRP (Basisregistratie
personen) en het bijhouden daarvan is dat de overheid haar burgers
weet te bereiken. Dit betekent dat een inwoner altijd ingeschreven
moet zijn in de BRP op het adres waar men woont dan wel bij het ontbreken van een woonadres, op het adres waar men bereikbaar is voor
communicatie met de overheid. Dit laatste wordt een briefadres genoemd. In de regeling briefadres worden de voorwaarden voor het
verkrijgen van een briefadres nader uitgewerkt.

MILIEU
M E L D I N G VA N E E N A C T I V I T E I T A A N D E
C E N T U R I O N B A A N 42 E I N S O E S T E R B E R G
Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest hebben op
20 juni 2018 een melding van een activiteit in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer (zaakkenmerk Z-MLD-2018-2188)
ontvangen van Yourtech B.V. te Soesterberg. De melding heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een bedrijf op het
gebied van technische dienstverlening, aan de Centurionbaan 42 E in
Soesterberg. Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele
procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.
Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het
Activiteitenbesluit.

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.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via
(030) 70 23 300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk.

VERKEER
INSTELLEN ÉÉNRICHTINGSVERKEER
PA R K E E R H AV E N A A N D E C H R I S T I A A N
H U YG E N S L A A N
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 29 juli 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Instellen éénrichtingsverkeer parkeerhaven aan de
Christiaan Huygenslaan
We stellen in zuidelijke richting éénrichtingsverkeer in, met uitzondering van het fietsverkeer, in de parkeerhaven van de Christiaan
Huygenslaan. Dit doen we door het plaatsen van de verkeersborden
C02 en C03 van bijlage 1 van het RVV 1990. Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via www.overheid.nl.

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:
- 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.
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 13023, 3507 LA Utrecht.

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.

