Bekendmakingen
6 december 2017

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
De Beaufortlaan 28 bouwen van een kelder en wijzigen gevelopening noordgevel (wijz. verl. verg.) WABO-2017-0931 27-11-2017
De Brik 13 uitdiepen van een bestaande kelder onder het woonhuis
WABO-2017-0941 28-11-2017
Ereprijsstraat 1 vervangen garagedeur door een pui met loopdeur
en raam WABO-2017-0936 28-11-2017
Ir Menkolaan 69 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
WABO-2017-0943 29-11-2017
Noorderweg 51 kappen van een berk in de voortuin WABO-2017-0933
26-11-2017
Pimpelmees t.o. nr. 2 kappen van een eik naast oprit Hazelaar
WABO-2017-0937 24-11-2017
Prins Bernhardlaan 44 kappen van 1 conifeer in de voortuin en
1 eik in de achtertuin WABO-2017-0940 28-11-2017
Schoutenkampweg 22 snoeien van een grove den in de voortuin
WABO-2017-0932 24-11-2017
Wieksloterweg OZ 103 plaatsen van een woonunit voor tijdelijk
gebruik WABO-2017-0930 27-11-2017
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:
Nachtegaalweg 15 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis
WABO-2017-0734 26-09-2017

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Aagje Dekenlaan 18 kappen van een berk in de achtertuin
WABO-2017-0775 30-11-2017
Birkstraat 80 kappen van 3 eiken op het achtererf (rectificatie)
WABO-2017-0788 29-11-2017
Christinalaan 33 vergroten van de woning WABO-2017-0715 29-11-2017
Dalweg 181 aanleggen van een zonnepanelenveld bij het zwembad
WABO-2017-0784 28-11-2017
Generaal Winkelmanstraat 158 verbouwen/uitbreiden van de
woning WABO-2017-0661 22-11-2017
Generaal Winkelmanstraat 180 kappen van 8 fijnsparren in de
voor- en achtertuin WABO-2017-0759 22-11-2017
Kampweg 30 kappen van een lindenboom op het voorerf
WABO-2017-0918 24-11-2017
Parklaan 18 bouwen van de rechter helft van een twee-onder-eenkapwoning WABO-2017-0724 23-11-2017
Parklaan 20 bouwen van de linker helft van een twee-onder-eenkapwoning WABO-2017-0725 23-11-2017
Prins Hendriklaan 3 aanleggen van een in- en uitrit WABO 2017-0768
27-11-2017
Spinet 62 aanleggen van een vissteiger in de vijver WABO-2017-0780
27-11-2017
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
K E R S T M A R K T ‘A C H R I S T M A S C A R O L’
I N W I N K E L C E N T R U M S O E S T-Z U I D
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 1 december
2017 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor het houden van
een kerstevenement in winkelcentrum Soest-Zuid op zaterdag
9 december 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 638,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

RUIMTE
A A N PA S S I N G W I N K E LT I J D E N V E R O R D E N I N G
GEMEENTE SOEST
De gemeenteraad van Soest heeft op 30 november 2017 de Winkeltijdenverordening Gemeente Soest vastgesteld. Deze verordening
treedt in werking op 6 december 2017. De verordening is in die zin
aangepast dat een ontheffingsmogelijkheid is opgenomen om bij bijzondere omstandigheden de openingstijden op koopzondagen te
verruimen.

BELASTINGEN
VA S T S T E L L I N G B E L A S T I N G V E R O R D E N I N G E N 2 018
De raad van de gemeente Soest heeft in haar vergadering van
9 november 2017 de volgende verordeningen vastgesteld:
- Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 inclusief
bijbehorende tarieventabel 2018
- Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing
2018
- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting
2018
- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 inclusief bijbehorende tarieventabel
- Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2018
- Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2018
- Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht
2018
- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018
- Verordening op de heffing en invordering van standplaatsgeld
2018

Inwerkingtreding
Bovengenoemde verordeningen treden in werking op 1 januari 2018

Inzage

Inzage

De verordening ligt vanaf vandaag ter inzage bij het informatiecentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Soest, geopend
elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Puck Brunet de
Rochebrune via e-mailadres: p.brunetderochebrune@soest.nl.

De verordeningen liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij het
Team Financën op het gemeentehuis. De verordeningen zijn ook te
raadplegen op www.overheid.nl.

Referendabel besluit
Burgemeester en wethouders van Soest hebben tevens besloten dat
over het besluit Aanpassing Winkeltijdenverordening Gemeente
Soest van de raad een referendum kan worden gehouden. Tegen dit
referendabiliteitsbesluit kan binnen zes weken bij burgemeester en
wethouders van Soest bezwaar worden ingesteld. Tevens kan iedere
kiesgerechtigde binnen drie weken na deze publicatie een verzoek
tot het houden van een referendum indienen.

MILIEU
K ENNISGE VING MELDING BESLUIT LOZEN
BUITEN INRICHTINGEN
Het college heeft op 17 oktober 2017 een melding ontvangen van
P. de Winter (RUD Zaakkenmerk: Z-MLD-2017-2521, OLO
kenmerk3257873). De melding heeft betrekking op het voornemen
tot het lozen van grondwater op het schoonwaterriool aan de
Veenzoom 1E in Soest.

SAMENLEVING
A ANWIJZIGINGSBESLUIT
VUURWERK VRIJE ZONES
Burgemeester en wethouders van Soest hebben in het kader van de
openbare orde en het voorkomen/beperken van overlast besloten
om het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling te beperken.
Daarom heeft het college specifieke gebieden/locatie aangewezen
(de zogenaamde ‘vuurwerkvrije zones’) waar in de periode van
29 december 2017 tot en met 1 januari 2018 uur het verboden is om
consumentenvuurwerk af te steken. Het gaat om de volgende
gebieden:
- het gebied dat wordt omsloten door de Ereprijsstraat en de
Smitsweg.
- het gebied rondom Woonzorgcomplex Molenschot aan het
Dalplein.
Voor vragen: mw. M. Jansen, (035) 60 93 450, postbus2000@soest.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vastgestelde verordeningen kunt u
contact opnemen met het cluster Belastingen via telefoonnummer:
(035) 60 93 411

FINANCIËN
FINANCIËLE VERORDENING
De gemeenteraad van Soest heeft op 30 november 2017 de
‘Financiële Verordening gemeente Soest’ vastgesteld. De verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2017.
Deze verordening regelt onder andere de uitgangspunten voor het
financiële beleid en het financiële beheer van de gemeente Soest.
De vorige verordening dateert van juni 2015 en moest geactualiseerd
worden vanwege nieuwe richtlijnen voor begroten en verantwoorden (BBV).
Voor vragen: dhr. M. van Vliet, (035) 60 93 492, postbus2000@soest.nl.

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.

