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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Albert Cuyplaan 100-194 renoveren en verduurzamen van een
appartementengebouw WABO-2018-0094 23-01-2018
Amersfoortsestraat 47-49 bouwen van een woon-zorginstelling
WABO-2018-0086 19-01-2018
Apollo 118 bouwen van een dakopbouw WABO-2018-0076 22-01-2018
Buys Ballotlaan 21 uitbreiden van een mondzorgcentrum
WABO-2018-0083 22-01-2018
Choristenpad 55 kappen van een conifeer in de achtertuin
WABO-2018-0074 23-01-2018
De Beaufortlaan 20 kappen van 1 eik op het achtererf WABO-2018-0092
23-01-2018
Dokter de Voslaan 37 kappen van een zomereik op het achtererf
WABO-2018-0088 18-01-2018
Eemweg 2E uitbreiden van de vogelopvang WABO-2018-0082 22-01-2018
Heideweg 2 kappen van 6 bomen in voor-, zij - en achtertuin
WABO-2018-0079 20-01-2018
Klarinet achter nrs. 377-389 kappen van 1 berk, 1 els en 2
esdoorns in groenstrook WABO-2018-0090 17-01-2018
Lange Brinkweg 18 kappen van een berk op het voorerf
WABO-2018-0089 17-01-2018
Larixlaan 9 kappen van 3 sparren op het zijerf WABO-2018-0075
21-01-2018
Nassaulaan 12 kappen van 1 berk in de achtertuin WABO-2018-0084
19-01-2018
Nijverheidsweg 6 aanleggen van een inrit WABO-2018-0078 22-01-2018
Prunuslaan 17 kappen van 2 sparren in de voortuin WABO-2018-0071
20-01-2018
Stadhouderslaan 92 kappen van een kastanje (noodkap)
WABO-2018-0072 22-01-2018
Van Lenneplaan 3 kappen van een berk in de voortuin WABO-2018-0077
19-01-2018
Vosseveldlaan 51 maken van 2 constructieve muurdoorbraken
WABO-2018-0093 24-01-2018
Zuidergracht t.o. nr. 19 kappen van bomen t.b.v. aanleg van
4 parkeerplaatsen WABO-2018-0095 23-01-2018
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
aanvraag de beslistermijnen maximaal zes weken te verlengen:
Ereprijsstraat 1 vervangen garagedeur door een pui met loopdeur
en raam WABO-2017-0936 28-11-2017

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Esdoornlaan 8 kappen van een douglasspar op het achtererf
WABO-2017-1022 24-01-2018
Olijkeweg 14 kappen van 1 berk in de achtertuin WABO-2017-0969
23-01-2018
Stadhouderslaan 92 kappen van een kastanje (noodkap)
WABO-2018-0072 25-01-2018
Van Lyndenlaan 4 kappen van 2 berken in de voortuin WABO-2017-0991
24-01-2018
‘t Zwarte Wegje kappen van 8 bomen t.b.v. nieuwbouw 15 woningen
WABO-2017-0998 24-01-2018
‘t Zwarte Wegje bouwen van 15 woningen, bergingen en erfafscheidingen WABO-2017-0956 22-01-2018

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
WEGWERK ZA AMHEDEN KRUISING
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
23 januari 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 dinsdag 6 maart 2018 21.00
uur tot woensdag 7 maart 2018 06.00 uur.
Voor vragen: mw. A. van den Berg, (035) 60 93 638,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

VERKEER
A A N L E G G E H A N D I C A P T E N PA R K E E R P L A AT S

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

Burgemeester en wethouders van Soest maken in verband met het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer (BABW) bekend, dat zij besloten hebben:
- door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het RVV-90
met onderbord nabij de woning Wiardi Beckmanstraat 27 te Soest
een parkeerplaats voor gehandicapten aan te geven.

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN

Bezwaar

De volgende omgevingsvergunning is geweigerd:
Talmalaan 21 kappen van een boom in de achtertuin WABO-2017-0985
24-01-2018

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij het
college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na de
datum van de bekendmaking. Het bezwaar dient te worden gericht
aan het college van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest.
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 voorlopige voorziening stuurt u naar:
de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht Postbus 13023,3507 LA
te Utrecht.

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.

SAMENLEVING
UITSCHRIJVING BUITENSCHOOLSE
O P VA N G D E K I N D E R R U I M T E 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 E N
PEUTERSPEEL Z ALEN
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat op grond
van artikel 8 lid 4 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaal-
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werk de registratie van BSO de Kinderruimte, Mezenhof 14,
per 22 januari 2018 is beëindigd in het Landelijk Register Kinderopvang
en Peuterspeelzalen. Een verhuizing naar Molenstraat 157 is de reden
van uitschrijven van deze locatie.

Inzage
Op het Overheidsportaal Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (www.landelijkregisterkinderopvang.nl) vindt u een
overzicht van alle gastouders, gastouderbureaus, kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang locaties die voldoen aan
de Wet Kinderopvang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. A. Kuiper,
(035) 60 93 411, postbus2000@soest.nl.

U I T S C H R I J V I N G K I N D E R DA G V E R B L I J F
DE KINDERRUIMTE UIT HET L ANDELIJK
R E G I S T E R K I N D E R O P VA N G E N
PEUTERSPEEL Z ALEN
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat op grond
van artikel 8 lid 4 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk de registratie van KDV de Kinderruimte, Mezenhof 14,
per 22 januari 2018 is beëindigd in het Landelijk Register Kinderopvang
en Peuterspeelzalen. Een verhuizing naar Molenstraat 157 is de reden
van uitschrijven van deze locatie.

Inzage
Op het Overheidsportaal Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (www.landelijkregisterkinderopvang.nl) vindt u een
overzicht van alle gastouders, gastouderbureaus, kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang locaties die voldoen aan
de Wet Kinderopvang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. A. Kuiper,
(035) 60 93 411, postbus2000@soest.nl.

UITSCHRIJVING BUITENSCHOOLSE
O P VA N G D E K I N D E R R U I M T E 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 E N
PEUTERSPEEL Z ALEN
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat op grond
van artikel 8 lid 4 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk de registratie van BSO de Kinderruimte, Smitsweg 311,
per 22 januari 2018 is beëindigd in het Landelijk Register Kinderopvang
en Peuterspeelzalen. Een verhuizing naar Molenstraat 157 is de reden
van uitschrijven van deze locatie.

Inzage
Op het Overheidsportaal Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (www.landelijkregisterkinderopvang.nl) vindt u een
overzicht van alle gastouders, gastouderbureaus, kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang locaties die voldoen aan
de Wet Kinderopvang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. A. Kuiper,
(035) 60 93 411, postbus2000@soest.nl.

MILIEU
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders van Soest hebben op
10 januari 2018 van Maatschap Hilhorst-Bakker te Soest een melding
op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen.
De melding heeft betrekking op het verlengen van de huidige ligboxenstal, ten behoeve van het realiseren van een strohok en het
plaatsen van jongvee. De inrichting is gevestigd aan de Birkstraat 123
in Soest. Naar aanleiding van deze melding is er geen bezwaar of beroep
mogelijk.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de RUD Utrecht,
Team Vergunningverlening Bedrijven.

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.

KENNISGEVING MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Het college heeft op 26 mei 2017 een melding ontvangen van
Automobielbedrijf F.A. Tammer B.V. (RUD Zaakkenmerk: Z-MLD2017-1496, AIM kenmerk AWbak65bpcb). De melding heeft betrekking
op het oprichten van een garagebedrijf. De inrichting ligt aan de
Sterrenbergweg 27 in Soesterberg. Tegen dit type melding is geen
bezwaar mogelijk. Genoemde instelling valt onder de algemene regels
van het Activiteitenbesluit.

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.

