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31 oktober2018

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Amersfoortsestraat 47-49 aanpassen van een bestaande inrit
OV-2018-0556 23-10-2018
Bartolottilaan 31 kandelaberen van 1 populier op het achtererf
OV-2018-0554 22-10-2018
Beatrixlaan 14 kappen van 1 berk in de voortuin OV-2018-0551
22-10-2018
De Brik 2 vergroten van de woning op de 2e verdieping OV-2018-0558
24-10-2018
Kampweg 44 kappen van 1 conifeer in de voortuin OV-2018-0552
22-10-2018
Mezenhof 14 veranderen vrijstaand woonhuis in dubbel woonhuis
OV-2018-0553 22-10-2018
Oude Tempellaan 14 kappen van 1 eik in de voortuin OV-2018-0557
23-10-2018
Rademakerstraat 68 wijzigen gebruik groenstrook naar tuin bij
wonen OV-2018-0548 18-10-2018
Soesterengweg 2 bouwen van een berging en integreren zonnescherm aan pergola (legalisatie) OV-2018-0549 18-10-2018
Soesterbergsestraat 106 kappen van 2 zilversparren (met herplant)
in de achtertuin OV-2018-0550 20-10-2018
Van Lyndenlaan 19 kappen van 1 beuk en 1 spar op het zij- en
achtererf OV-2018-0555 22-10-2018
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:
Amersfoortsestraat 20 verbouwen/uitbreiden van het restaurant
van een conferentieoord OV-2018-0429 27-08-2018
Amersfoortsestraat 124D kappen van een dode eik op het
achtererf OV-2018-0449 04-09-2018

Verlengde Kolonieweg 8 plaatsen van een dakkapel in het
voorgeveldakvlak OV-2018-0462 19-10-2018
Vliegtuiglaan 50 kappen van 8 dennen, 2 eiken en 1 berk en
verplaatsen inrit OV-2018-0413 12-10-2018 (RECTIFICATIE, abusievelijk
stond hier huisnr. 52 vermeld)
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
V V N R E M W E G D E M O N S T R AT I E G E N E R A A L
W I N K E L M A N S T R A AT
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
24 oktober 2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
houden van een VVN remwegdemonstratie aan de Generaal
Winkelmanstraat te Soesterberg op 16 november 2018 van 13.00 uur
tot 15.00 uur.
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 N N I S G E V I N G V E R W I J D E R I N G VO E R T U I G
A N T O N I E VA N L E E U W E N H O E K L A A N
SOESTERBERG
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest
laat een aanhanger verwijderen welke is geparkeerd aan de Antonie
van Leeuwenhoeklaan 57. Het voertuig wordt verwijderd aangezien er
geen eigenaar bekend is.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Beukenlaan 3A bouwen van een vrijstaand woonhuis OV-2018-0310
17-10-2018
Birkstraat 105C gebruik bestaand gebouw t.b.v. Crossfit sportschool
OV-2018-0445 18-10-2018
Colenso 86 kappen van een conifeer op het achtererf OV-2018-0384
22-10-2018
De Beaufortlaan 44-46 bouwen van een dubbel woonhuis
OV-2018-0385 22-10-2018
Den Blieklaan 25 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis op de
verdieping OV-2018-0480 24-10-2018
Dr. Rupertlaan 2 maken van een muurdoorbraak en aanbrengen
staalconstructie OV-2018-0466 24-10-2018
Generaal Spoorstraat 26 bouwen opbouw op nieuwe garage
OV-2018-0433 22-10-2018
1e Heezerlaantje 24 bouwen van een vrijstaand woonhuis
(vervanging bestaand) OV-2018-0361 17-10-2018
Koperwiek 80 bouwen van een carport naast de woning OV-2018-0357
24-10-2018
Kornet 36 bouwen van een dakopbouw op de woning OV-2018-0476
18-10-2018
Korte Brinkweg 51A-51C bouwen vrijstaand woonhuis en verbouw
boerderij tot twee woningen OV-2018-0430 22-10-2018
Plasweg 29 uitbreiden van een woonhuis OV-2018-0486 18-10-2018
Prins Bernhardlaan 27 kappen 14 bomen (5 coniferen, 5 sparren,
1 den, 1 eik, 1 walnoot en 1 esdoorn) OV-2018-0428 22-10-2018
Richelleweg/Frits Koolhovenweg plaatsen van een geluidsscherm
OV-2018-0454 19-10-2018
Van Weerden Poelmanweg 170 dichtbouwen balkon d.m.v. plexiglas
platen OV-2018-0421 22-10-2018
Veenzoom 8 kappen van 1 wilg op het achtererf OV-2018-0396
22-10-2018

S I N T E R K L A A S I N T O C H T S O E S T 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 18 oktober 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor de Sinterklaasintocht in Soest
met aankomst op en start van de optocht vanaf het evenemententerrein de Engh op zaterdag 17 november 2018 vanaf 12:45 uur.

Deze opruimactie wordt uitgevoerd op grond van artikel 5:4 van de
Algemene Plaatselijke Verordening Soest (APV) en de wegsleepverordening gemeente Soest 2017 en wel vanaf 31 oktober 2018. Het voertuig wordt geborgen om de parkeerplaats vrij te houden in het belang
van het aanzien van de omgeving en om schade aan de parkeerplaats
en andere voertuigen te voorkomen.
Tot 14 november 2018 heeft de eigenaar van het voertuig de gelegenheid om zijn voertuig zelf weg te halen. Het te verwijderen voertuig
wordt voorzien van deze gemeentelijke mededeling. Na deze datum
geeft de gemeente opdracht het voertuig van de openbare weg te
verwijderen.
Het voertuig wordt uiterlijk veertien dagen opgeslagen. De rechtmatige eigenaar van het voertuig kan zich tot uiterlijk veertien dagen na
verwijdering melden bij het Team Vergunning & Handhaving, telefoonnummer 035-6093843 voor het terugkrijgen van het voertuig. De aanhanger wordt teruggegeven nadat de kosten voor verwijdering en opslag zijn voldaan. Indien de eigenaar niet of niet tijdig reageert, dient
deze er rekening mee te houden dat - vanwege de geringe waarde het geborgen voertuig wordt vernietigd.

ANWB STREET WISE PIETER DE HOOGL A AN
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
19 oktober 2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
houden van het Verkeersproject ANWB Streetwise aan de Pieter de
Hooghlaan op 31 oktober 2018 van 08.00 uur tot 12.00 uur.
Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, 035-6093411,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of 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.

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.

S TA N D P L A AT S V E R KO O P O L I E B O L L E N O P E N H O F
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
18 oktober 2018 op grond van artikel 5:18 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor de
verkoop van oliebollen bij de Open Hof aan de Veenbesstraat op
10 november 2018 van 10.00 uur tot 14.00 uur en 28 december 2018
van 10.00 uur tot 16.00 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.

SAMENLEVING
VA S T S T E L L I N G B E L E I D S P L A N E V E N E M E N T E N
Op 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het Beleidslan
“Veilige evenementen in een gastvrij Soest” inclusief 2 amendementen,
vastgesteld. Op dezelfde datum heeft het college en de burgemeester,
ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, de Beleidsregels
“Veilige evenementen in een gastvrij Soest” vastgesteld.
Onze inwoners maar ook inwoners vanuit de regio en soms zelf vanuit
het gehele land, bezoeken jaarlijks de vele en gevarieerde evenementen die in Soest worden georganiseerd. De gemeente Soest wil een
gastvrije gemeente zijn voor evenementen en is trots op het aanbod.
In het beleidsplan is daarom aangegeven hoe de gemeente evenementen stimuleert en faciliteert. Het is ook belangrijk dat duidelijk is wat
mag en niet mag rondom evenementen. Regels zijn daarbij onontkoombaar. De kern van het Soester evenementenbeleid luidt dan ook:
“Evenementen stimuleren en ruimte bieden waar dat kan en grenzen
stellen wanneer dat moet”. In de Beleidsregels zijn regels voor de uitvoering van het Beleidsplan opgenomen.
Het beleidsplan en de beleidsregels zijn op 5 oktober 2018 in werking
getreden. Beide documenten liggen ter inzage in het gemeentehuis,
afdeling Samenleving. De documenten zijn ook te raadplegen via de
gemeentelijke website.

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.

