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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Beukenlaan 3A bouwen vrijstaande woning OV-2018-0246 23-05-2018
Ferdinand Huycklaan 7 aanpassen van een bestaande schuur
OV-2018-0245 23-05-2018
Hofstedering 70 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0240 18-05-2018
Insingerstraat 56C kappen van 6 dennen op het achtererf OV-2018-0247
23-05-2018
Kampweg 23 maken van een inrit OV-2018-0243 19-05-2018
Kampweg 76 kappen van 1 vliegden in de voortuin OV-2018-0244
20-05-2018
Koninginnelaan 114 vergroten van een paardenbak (legalisatie)
OV-2018-0238 21-05-2018
Lisdodde 11 kappen van een boom in de voortuin OV-2018-0239
23-05-2018
Park Vredehof 1 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis
OV-2018-0242 18-05-2018
Plasweg 22 plaatsen van een entreehek en schutting OV-2018-0241
18-05-2018
Soester Hoogt 6 verplaatsen van een inrit OV-2018-0248 23-05-2018
Weegbreestraat 135A wijzigen van de gevel OV-2018-0237 16-05-2018
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:
Kerkplein 9 veranderen van een kantoor naar appartementen
OV-2018-0163 03-04-2018

Gerrit van der Veenstraat 47 kappen van een berk in de voortuin
OV-2018-0193 23-05-2018
Kerkstraat 11A aanleggen van een inrit OV-2018-0162 24-05-2018
Oude Utrechtseweg 39 kappen van een spar in de achtertuin
OV-2018-0212 18-05-2018
Soesterbergsestraat 140 bouwen van een regieruimte OV-2018-0129
17-05-2018
Sparrenlaan 12 kappen van drie berken in de voortuin en één spar in
de achtertuin OV-2018-0158 24-05-2018

verwachte geluid- en lichthinder als gevolg van de werkzaamheden aan
het spoor ter hoogte van de Torenstraat op dinsdag 5 juni 2018 van
01.00 uur tot 06.30 uur.
Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina. Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 411 of stuur een e-mail naar:
postbus2000@soest.nl.

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 VERORDENING
VLOOIENMARKT
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 18 mei 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het organiseren van een vlooienmarkt
op evenemententerrein de Engh op zondag 29 juli 2018 van 09.00 uur
tot 16.00 uur.

VETER ANENCONCERT
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 18 mei 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het Veteranenconcert op zaterdag
23 juni 2018 van 20.00 uur tot 22.30 uur in sportboulevard ‘De Engh’.

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Bosstraat 104 intern wijzigen verdeelstation OV-2018-0054 17-05-2018
Emmalaan 3 vervangen en verhogen kap woonhuis OV-2018-0120
17-05-2018

WERK ZA AMHEDEN SPOOR
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
23 mei 2018 op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest ontheffing hebben verleend in verband met de te

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.

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.

