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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Apollo Noord bouwen van 90 eengezinswoningen met bergingen
WABO-2017-1000 20-12-2017
Birkstraat 148 bouwen van een kennelgebouw WABO-2017-0996
19-12-2017
Bosstraat t.h.v. nr. 27 kappen van 1 esdoorn WABO-2017-0992
14-12-2017
Ferdinand Huycklaan 3 plaatsen van een carport WABO-2017-0989
18-12-2017
Speenkruidstraat 7 uitbreiden van de balkons aan de voor- en
achterzijde WABO-2017-0997 19-12-2017
Van Lyndenlaan 4 kappen van 2 berken in de voortuin
WABO-2017-0991 15-12-2017
Zuidergracht 5 vergroten van een opslagruimte WABO-2017-0999
20-12-2017
Zuidergracht t.o. nr. 19 afwijken bestemmingsplan t.b.v. aanleg
4 parkeerplaatsen in groenstrook WABO-2017-0995 15-12-2017
‘t Zwarte Wegje kappen van 8 bomen t.b.v. nieuwbouw 15 woningen WABO-2017-0998 19-12-2017
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

Nieuweweg t.h.v. nr. 26B kappen van een beuk WABO-2017-0872
20-12-2017
Nieuweweg 54 kappen van 2 sparren op het achtererf
WABO-2017-0836 20-12-2017
P.C. Hooftlaan 15 kappen van een eik op het voorerf
WABO-2017-0828 18-12-2017
Pimpelmees t.o. nr. 2 kappen van 1 eik naast oprit Hazelaar
WABO-2017-0937 22-12-2017
Plesmanstraat t.h.v. nrs. 18 en 36 kappen van 2 amberbomen,
met herplant 1 boom WABO-0957 22-12-2017
Prins Bernhardlaan 43 kappen van een esdoorn en kastanje en
snoeien van een eik op het zijerf WABO-2017-0833 19-12-2017
Soesterbergsestraat 140 kappen van een den WABO-2017-0851
19-12-2017
Valeriaanstraat naast nr. 71 kappen van 1 berk WABO-2017-0910
20-12-2017
Vedelaarpad achter nrs. 7-9 kappen van 1 esdoorn WABO-2017-0922
22-12-2017
Vedelaarpad 53 kappen van 2 elzen nabij kantinegebouw
WABO-2017-0867 20-12-2017
Weegbreestraat achter nrs. 433-435 kappen van 1 esdoorn
WABO-2017-0923 22-12-2017
Wostok t.h.v. nrs. 24-26 kappen van 1 paardenkastanje
WABO-2017-0958 22-12-2017

2 . K E R S TAVO N D D I E N S T J U L I A N A P L E I N

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

4. ONTHEFFING SLUITINGSUUR

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Apollo Noord KdK kappen van 60 bomen (met herplant)
WABO-2017-0873 21-12-2017
Birkstraat 161 kappen van een den op het achtererf en berk op het
zij erf WABO-2017-0837 19-12-2017
Bloemheuvel achter nr. 63 kappen van een paardenkastanje
WABO-2017-0976 22-12-2017
Bosstraat 81 kappen van 115 bomen WABO-2017-0959 22-12-2017
Chalonhof 104 kappen van een boom op het achtererf
WABO-2017-0834 21-12-2017
Clemensstraat naast nr. 80 kappen van 1 eik WABO-2017-0921
22-12-2017
De Schans nabij nr. 20 kappen van 2 essen WABO-2017-0945
22-12-2017
Den Blieklaan naast nr. 38 kappen van 1 berk WABO-2017-0909
21-12-2017
Dr. ‘s Jacobstraat 29 kappen van een berk op het achtererf en een
beuk op het voorerf WABO-2017-0835 19-12-2017
Ereprijsstraat naast nr. 127 kappen van 1 els WABO-2017-0911
22-12-2017
Generaal Winkelmanstraat kappen van 3 amberbomen
WABO-2017-0973 22-12-2017
Gentiaanlaan 5 aanleggen van een inrit WABO-2017-0878 21-12-2017
Honingbij naast nr. 37 kappen van 2 elzen met herplant 1 boom
WABO-2017-0920 22-12-2017
Klaarwaterweg t.h.v. nrs. 37, 67 en 69 kappen van 3 haagbeuken
WABO-2017-0977 22-12-2017
Klaarwaterweg 85 kappen van een es op het achtererf
WABO-2017-0846 20-12-2017
Korte Ossendam 39 verplaatsen van de inrit WABO-2017-0839
21-12-2017
Krommeweg 10 kappen van 2 dennenbomen op achtererf
WABO-2017-0964 18-12-2017
Koningsweg hoek Dorpsstreek kappen van een valse
Christusboom WABO-2017-0975 22-12-2017

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen is geweigerd:
Van Hamelstraat 99 kappen van een berk op terrein basisschool
WABO-2017-0830 19-12-2017

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 15 december
2017 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor het houden van
een Kerstavonddienst op het Julianaplein op zondag 24 december
2017 van 20.30 uur tot 21.30 uur.

3 . D R A N K- E N H O R E C AV E R G U N N I N G
AT L E T I E K V E R E N I G I N G P I J N E N B U R G
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij voornemens is om
vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de Drank- en
horecawet voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank in de
kantine van Atletiekvereniging Pijnenburg aan de Wieksloterweg o.z.
10 te Soest. Met ingang van 20 december 2017 tot en met 31 januari
2018 ligt het ontwerp besluit bij de balie Drank- en horeca van het
gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Soest voor een ieder ter inzage.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging schriftelijk zienswijzen indienen bij de burgemeester van Soest, Postbus 2000, 3760
CA Soest. Mondelinge zienswijze kunnen ingediend worden bij de
balie Drank- en horeca. Deze balie is open op afspraak. U kunt een
afspraak maken via www.soest.nl/afspraak-maken of via telefoonnummer: (035) 60 93 411.

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 18 december
2017 op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest ontheffing heeft verleend van het sluitingsuur van
de kantine van SO Soest aan de Bosstraat 137 van 5 januari 2018
22.00 uur tot 6 januari 2018 22.00 uur in verband met het houden
van een klaverjasmarathon.

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
1. A A N W I J Z E N T O E Z I C H T H O U D E R I N D E Z I N
VA N D E A L G E M E N E W E T B E S T U U R S R E C H T
A R T I K E L 5:11
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
18 december 2017 op grond van Awb art. 5:11 in verband met het
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de
Algemene Plaatselijke Verordening, Algemene Subsidieverordening,
Wet geluidshinder, Woningwet, Erfgoedverordening, Wet Ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
Bouwverordening, Crisis- en Herstelwet, Wet basisadministratie
gebouwen, Wet basisadministratie personen,
Afvalstoffenverordening , Wet bodembescherming, marktverordening en het mondeling stilleggen van sloop- en bouwwerkzaamheden hebben burgemeester en wethouders, bij besluit van 18 december 2017 de heer F. Bos aangewezen als toezichthouder als bedoeld
in de Algemene wet bestuursrecht.

De vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke
Verordening’ inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze
pagina. Voor vragen over nr. 1: mw. B. van der Vaart, (035) 60 93
674, nr. 2 t/m 4: mw. J.M. van den Berg, (035) 609 36 38, of stuur een
e-mail naar postbus2000@soest.nl.

MILIEU
P U B L I C AT I E O N T W E R P K A D E R N O TA 2 019
RUD UTRECHT
Op 19 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de
gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht de Ontwerp Kadernota
2019 vastgesteld. In deze Ontwerp Kadernota van 2019 zijn de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor de
Begroting RUD Utrecht 2019 gepresenteerd. Nadat eventuele zienswijzen door de deelnemers zijn ingediend wordt de Kadernota behandeld in het AB van de RUD Utrecht van 29 maart 2018. Aan de
gemeenteraad is de mogelijkheid geboden om uiterlijk op 13 februari
2018 zienswijzen tegen de Ontwerp Kadernota 2019 in te dienen.
De Ontwerp Kadernota 2019 RUD Utrecht is ter inzage gelegd in de
Publiekshal.

K ENNISGE VING MELDING BESLUIT LOZEN
BUITEN INRICHTINGEN
Het college van de gemeente Soest heeft op 11 december 2017 een
melding ontvangen van Nathan Projects B.V. (RUD Zaakkenmerk:
Z-MLD-2017-3130, OLO kenmerk: 3362221). De melding heeft betrekking op het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
bij de bouw van een nieuwe woning op het perceel Soesterengweg 2
in Soest. Tegen dit type melding is geen bezwaar mogelijk.
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SAMENLEVING
FINANCIEEL BESLUIT JEUGD EN WMO SOEST
2 018 VA S T G E S T E L D
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
19 december 2017 het Financieel Besluit Jeugd en Wmo Soest 2018
hebben vastgesteld. Bij de Verordening en Nadere regels van respectievelijk Jeugdwet en Wmo hoort een Financieel besluit. Soest
hanteert één Financieel Besluit voor zowel Jeugd als Wmo. Hierin
staan onder meer tarieven van persoonsgebonden budgetten.
De Pgb-tarieven zijn veelal afgeleid van de inkoop in natura. De inkoop in natura voor 2018 heeft voor een groot deel in regionaal verband plaatsgehad. Ook zijn lokaal producten ingekocht. Met een Pgb
kunnen inwoners voorzien in ondersteuning om langer thuis te blijven wonen. De nieuwe tarieven treden op 1 januari 2018 in werking.

RUIMTE
TERINZ AGELEGGING
ONT WERPBESTEMMINGSPL AN
‘ S P O O R S T R A AT 9 ’

Algemeen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij
met het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorstraat 9’ instemmen.
Op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een nieuwe juridisch-planologische regeling die het
mogelijk maakt vijf grondgebonden woningen te bouwen op het perceel Spoorstraat 9.

Voor vragen

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorstraat 9’

Heeft u vragen over het Financieel besluit 2018, onderdeel Jeugd dan
kunt u contact opnemen met: mw. E.M.J. de Rond, (035) 60 93 550,
postbus2000@soest.nl. Over het Financieel besluit 2018, onderdeel
Wmo en beschermd wonen kunt u contact opnemen met:
mw. E.M.M. Hamaker, (035) 60 93 517, postbus2000@soest.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorstraat 9’ en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 december 2017 tot en met 7 februari
2018 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49). Daarnaast ligt het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de
afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het
ontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via www.soest.nl/afspraak
of via telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling van leges kan
bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

NADERE REGELS BIJ DE VERORDENING
M A AT S C H A P P E L I J K E O N D E R S T E U N I N G
S O E S T 2 017 VA S T G E S T E L D
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
19 december 2017 de Nadere regels bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning Soest 2017 hebben vastgesteld. De Verordening maatschappelijke ondersteuning kent uitwerkingen die door
het college worden vastgesteld. De Verordening en nadere regels
zijn in november 2017 aangepast in werking getreden. De nadere
regels zijn nu opnieuw gewijzigd. Dit was nodig omdat in regionaal
verband afgesproken beleidswijzigingen voor beschermd wonen per
1 januari 2018 ingaan. Deze wijzigingen betreffen de inhoud van
beschermd wonen, de toegang hiertoe en het persoonsgebonden
budget voor beschermd wonen.
De wijzigingen zijn aangebracht in de Nadere regels bij de
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017. Deze verordening wordt begin 2018 ook weer gewijzigd. De nu aangepaste nadere
regels horen dan bij de verordening 2018. De nadere regels bij de
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 treden op
1 januari 2018 in werking.

Voor vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. E.M.M. Hamaker,
(035) 60 93 517, postbus2000@soest.nl.

Digitaal raadplegen
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via:
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.soest.nl/bestemmingsplannen
Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is:
NL.IMRO.0342.BPSOE0048-0201. Het digitale ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge ontwerpbestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen
Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorstraat 9’ naar
voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende
wijze:
- schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de
gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest,
onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan
‘Spoorstraat 9’
- voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een
afspraak worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 60 93 470
met Ferry Supusepa
- digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via
www.soest.nl/zienswijze, onder vermelding van:
zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorstraat 9’

VERKEER
S Y LV E S T E R C R O S S S O E S T 2 017
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 27 december 2017 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Sylvestercross Soest 2017
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via www.overheid.nl.

OVERIG
SUBSIDIEREGELING BUDGET
B U R G E R I N I T I AT I E V E N VA S T G E S T E L D
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
21 december 2017 de Subsidieregeling budget burgerinitiatieven
hebben vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.
Op dat moment worden de regels over wijkbudgetten ingetrokken.
De regels over wijkbudgetten staan in de Beleidsregels welzijn,
cultuur en sport 2017.
Heeft u een mooi initiatief voor Soest of Soesterberg, maar niet
genoeg financiële middelen? Met ingang van 1 januari 2018 kunt u
ondersteuning krijgen vanuit het budget burgerinitiatieven. In de subsidieregeling die nu is vastgesteld staat hoe u de subsidie kunt aanvragen, welke criteria de gemeente gebruikt om te beoordelen of u
subsidie krijgt en wat het maximale subsidiebedrag is. In totaal kan
elk half jaar maximaal € 48.813,- aan subsidie worden verleend; dat is
€ 97.626,- per jaar. Voor ieder initiatief kan een subsidiebedrag van
maximaal € 2500,- worden verleend. Dit besluit ligt ter inzage in het
gemeentehuis van Soest.
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 omgevingsvergunning? Dan kunt u, binnen
zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar maken
bij Burgemeester en Wethouders van Soest. Voor de andere
verleende vergunningen of genomen besluiten geldt een
bezwaartermijn van zes weken na publicatiedatum.
Als bij de verleende vergunning een andere procedure is
aangegeven, is deze leidend.
In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:
1. uw naam en adres;
2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);
3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;
4. de redenen waarom u bezwaar maakt;
5. 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.

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 de publicaties van verordeningen geldt, dat de publicatie
in het elektronisch gemeenteblad leidend is. Ga hiervoor naar
zoek.officielebekendmakingen.nl, klik bij ‘Publicerende
organisatie(s)’ op ‘Organisatie toevoegen’ en vul ‘Soest’ in.
Als u vervolgens op ‘Zoeken’ klikt verschijnen de gepubliceerde
verordeningen van de gemeente Soest.

