Bekendmakingen
5 december 2018

OMGEVINGSLOKET

Vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering(en) kunt u de agenda
inzien bij de balie van het Omgevingsloket.

A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Birkstraat 112 bouwen van schuilstallen en hooiberg- en hooiopslag
t.b.v. pensionstalling (legalisatie) OV-2018-0604 26-11-2018
Birkstraat 126 kappen van 1 eik nabij de oprit OV-2018-0614 28-11-2018
Burg. Grothestraat 80 kappen van 1 beuk, 1 sierkers en 1 spar
OV-2018-0606 26-11-2018
Generaal Winkelmanstraat 174 uitbreiden van de verdieping van
een woonhuis OV-2018-0612 27-11-2018
Gentiaanlaan 11 kappen van 3 vliegdennen in de achtertuin
OV-2018-0613 28-11-2018
Jan Lievenslaan 12 bouwen van een tuinhuis OV-2018-0599 22-11-2018
Mezenhof-Nieuwstraat kappen van 1 esdoorn t.b.v.
nieuwbouwproject Nieuwstraat 25 OV-2018-0605 26-11-2018
Nieuwstraat 25 kappen van 7 bomen t.b.v. nieuwbouwproject
OV-2018-0611 23-11-2018
Noorderweg 16 kappen van 1 den in de achtertuin OV-2018-0607
26-11-2018
Soesterbergsestraat 140 plaatsen van 2 containers t.b.v. opslag
OV-2018-0601 23-11-2018
Sophialaan 10 kappen van 1 spar in de achtertuin OV-2018-0610
26-11-2018
Tamboerijn 3 wijzigen van een geldautomaat OV-2018-0598 22-11-2018
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:
Van Hamelstraat 22 plaatsen dakkapel in voor- en
achtergeveldakvlak OV-2018-0504 02-10-2018

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Colenso 172 vergroten van de entree van een woonhuis OV-2018-0564
23-11-2018
Dr. Rupertlaan 51 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0381 21-11-2018
Draailier 109 vervangen van kozijnen in de voorgevel OV-2018-0505
16-11-2018
Peter van den Breemerweg 9 vestiging en opslag materieel t.b.v.
ballonvaarten OV-2018-0346 21-11-2018
Rademakerstraat 28A-B gebruik bestaande kantoorruimten voor
maatschappelijke doeleinden OV-2018-0406 20-11-2018
Soesterbergsestraat 133-04 bouwen van een dienstwoning
OV-2018-0398 19-11-2018
Talmalaan 28 plaatsen van een verdieping op de aangebouwde
garage OV-2018-0329 28-11-2018
Wieksloterweg WZ 37D en E bouwen van een dubbel woonhuis
OV-2018-0178 19-11-2018
Weteringpad 7 wijzigen van de brandcompartimentering van een
bedrijfspand OV-2018-0499 20-11-2018
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.

VERKEERBESLUITEN
E V E N E M E N T S Y LV E S T E R C R O S S E N
S Y LV E S T E R BY N I G H T 2 018
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 5 december 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Evenement Sylvestercross en Sylvester By Night 2018

Bezwaar
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina. Hoofdstuk 6
(algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1 en 7.2
(bijzondere bepalingen over bezwaar) van de Algemene wet
bestuursrecht zijn voor dit besluit 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.

Besluit

L A A D PA A L T O R E N S T R A AT

Op zondag 30 december 2018 van 17:30 uur tot 23:30 uur en maandag
31 december 2018 vanaf 06:00 uur tot 19:00 uur:
1. Het gedeelte van de Wieksloterweg Oostzijde, gelegen tussen de
Dolderseweg en de Bosstraat, gesloten te verklaren voor verkeer
door middel van het plaatsen van het bord C01 van bijlage I van het
RVV 1990;
2. de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op het Berkenlaantje
op te heffen door het afdekken van de borden C12 van bijlage I van
het RVV 1990 en het openen van de slagbomen op het
Berkenlaantje en de Beaufortlaan;
3. Eenrichtingsverkeer in te stellen door de volgende wegen of
weggedeelten in de genoemde richting gesloten te verklaren voor
voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door
middel van het plaatsen van de borden C2 en C3 met het
onderbord “uitgezonderd (brom)fietsers” van bijlage I van het
RVV 1990:
a. het gedeelte van de Bosstraat, gelegen tussen de
Den Blieklaan en de Wieksloterweg Oostzijde, gesloten in
de richting van de Den Blieklaan;
b. de Wieksloterweg Oostzijde, gelegen tussen de Bosstraat
en het 1ste Heezerlaantje aan beide zijden, gesloten in de
richting van de Bosstraat;
c. het 1ste Heezerlaantje, gesloten in de richting van de
Wieksloterweg Oostzijde;
d. het gedeelte van de Dolderseweg, gelegen tussen de
Den Blieklaan en het Berkenlaantje, gesloten in de richting van
de Den Blieklaan;
e. het Berkenlaantje aan beide zijden, gesloten in de richting van de
Dolderseweg;
4. op de volgende wegen of weggedeelten een verbod tot stilstaan in
te stellen door het plaatsen van de borden E2 van bijlage I van het
RVV 1990:
a. de zuidoostzijde van de Bosstraat, op het gedeelte gelegen
tussen de Den Blieklaan en de Wieksloterweg Oostzijde;
b. de noordoostzijde van de Wieksloterweg Oostzijde, op het
gedeelte tussen de Bosstraat en het 1ste Heezerlaantje;
c. de westzijde van de Den Blieklaan, op het gedeelte tussen de
Bosstraat en de Dolderseweg;
d. de noordwestzijde van de Dolderseweg, op het gedeelte tussen
de Den Blieklaan en het Berkenlaantje;
e. het Berkenlaantje tussen de Dolderseweg en de Beaufortlaan;
5. de spitsafsluiting op de Dolderseweg op te heffen door middel van
het afdekken van de borden C12 van bijlage I van het RW 1990 op
de Dolderseweg, de Den Blieklaan en de Foekenlaan;
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via de website www.overheid.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 5 december 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Laadpaal Torenstraat ter hoogte van de Kerkstraat

Bekendmaking
Dit besluit wordt op grond van artikel 26 van de WVW 1994
bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt een
kennisgeving van de bekendmaking in de Staatscourant vermeld op de
website van de gemeente Soest, in de Soester Courant en op de
gemeentelijke informatieborden naast het carillon aan het
Raadhuisplein.

Besluit
I. Twee openbare parkeerplaatsen aan de Torenstraat (ter hoogte van
de Kerkstraat) aan te wijzen voor het uitsluitend opladen van
elektrische auto’s door middel van plaatsing van het bord.
a. E04 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
b. onderbord met de tekst “uitsluitend voor het opladen van
elektrische auto’s”.
c. onderbord OB504, met de pijlaanduidingen schuin naar links- en
rechtsonder, voor het aanwijzen van de twee parkeerplaatsen.
II. Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde afbeelding.
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via de website www.overheid.nl.

Bekendmaking
Dit besluit wordt op grond van artikel 26 van de WVW 1994
bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt een
kennisgeving van de bekendmaking in de Staatscourant vermeld op de
website van de gemeente Soest, in de Soester Courant en op de
gemeentelijke informatieborden naast het carillon aan het
Raadhuisplein.

Bezwaar
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina 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.

E V E N E M E N T V E L U W S E W I N T E R C O M P E T I T I E 2 018
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 5 december 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Evenement Veluwse Wintercompetitie 2018

Besluit
1. Gesloten te verklaren voor bestuurders door middel van het
plaatsen van bord C01 (gesloten voor al het verkeer) van bijlage I
van het RVV-1990 De Bergjes tussen beide aansluitingen op de Van
Weerden Poelmanweg (N413).
2. Gesloten te verklaren voor bestuurders in één richting door middel
van het plaatsen van bord C02 (éénrichtingsweg, in deze richting
gesloten) van bijlage I van het RVV-1990 het Soester Hoogt vanaf de
Van Weerden Poelmanweg richting de Verlengde Paltzerweg.
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3. Éénrichtingsverkeer in te stellen door middel van het plaatsen van
bord C03 (éénrichtingsweg) van bijlage I van het RVV-1990 het
Soester Hoogt vanaf de Verlengde Paltzerweg richting de
Van Weerden Poelmanweg.
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via de website www.overheid.nl.

Bekendmaking
Dit besluit wordt op grond van artikel 26 van de WVW 1994
bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt een
kennisgeving van de bekendmaking in de Staatscourant vermeld op de
website van de gemeente Soest, in de Soester Courant en op de
gemeentelijke informatieborden naast het carillon aan het
Raadhuisplein.

Bezwaar
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina 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.

MILIEU
BEKENDMAKING VERLENEN ONTHEFFING
J A C H T H U I S L A A N 57 I N S O E S T
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest hebben op 28
november 2018 een ontheffing verleend aan Primagaz Nederland B.V.
te Deventer in het kader van Wet vervoer gevaarlijke stoffen voor het
vullen van een propaantank op de locatie Jachthuislaan 57 in Soest.
Het besluit heeft zaakkenmerk Z-VERG-2018-2976.

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-2018-2976. 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 8.3013.00 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.

B E K E N D M A K I N G M E L D I N G VO O R H E T
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER A AN
D E N I J V E R H E I D S W E G 11 I N S O E S T
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest hebben op
10 oktober 2018 een melding ontvangen van Provak Soest B.V. te
Soest. De melding heeft betrekking op het oprichten en in werking
hebben van een bouwmarkt aan de Nijverheidsweg 11 in Soest.
De melding heeft het zaakkenmerk Z-MLD-2018-2690.
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.

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.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
NAC HTELIJK E WERK Z A AMHEDEN
S TAT I O N S O E S T
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
26 november 2018 op grond van artikel 4:6 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest ontheffing hebben verleend in verband
met de te verwachte geluid- en lichthinder als gevolg van het

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.

uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor bij station Soest op
12 december 2018 vanaf van 00.00 uur tot 05.00 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.

MTB VELUWSE
W I N T E R C O M P E T I T I E W E D S T R I J D 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 29 november
2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor de jaarlijkse
wintercompetitie wedstrijd bij recreatieterrein de Bergjes op zondag
9 december 2018 van 09:30 uur tot 14:30 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.

T I J D E L I J K E S TA N D P L A AT S V E R KO O P
KERSTBOMEN
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
29 november 2018 op grond van artikel 5:18 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend aan
Blommetje van Blom, voor het innemen van een tijdelijke standplaats
voor het verkopen van kerstbomen van 1 december tot en met
23 december 2018 op het parkeerterrein van de Plus, achter
Blommetje van Blom, Rademakersstraat 6b in Soesterberg.
Voor vragen: mw. L. Smit, 035-6093411, postbus2000@soest.nl.
De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

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.

