Gemeenteberichten 19 juli- 2 augustus 2012 in de buurt
reclame-uitingen bij het Shell station,
klein evenement Westbroekpark midgetbaan 4 september,
wijkgebouw in het Westbroekpark,
einde alcohol-verbod Scheveningse Bosjes,
Hogeweg 18 aanvraag omgevingsvergunning garage

1. Professor B.M. Teldersweg 4, Shell Station, het plaatsen van drie reclame-uitingen
het vervangen van een LPG-pomp met pompeiland en het aanbrengen van
ondergronds leidingwerk ten behoeve van het benzinestation Professor B.M.
Teldersweg 4 alsmede het plaatsen van drie reclame-uitingen
Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: 'S-GRAVENHAGE,Professor B.M.Teldersweg
Publicatiedatum: 2012-08-02
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Professor-B.M.Teldersweg-4-2.htm
Stadsdeel

Scheveningen

Type

omgevingsvergunning

Subtype

Beschikking verleend regulier

Categorie

Bouwen

Postcode en huisnummer



2585 JZ 4

het vervangen van een LPG-pomp met pompeiland en het aanbrengen van ondergronds
leidingwerk ten behoeve van het benzinestation Professor B.M. Teldersweg 4 alsmede het
plaatsen van drie reclame-uitingen
Professor B.M.Teldersweg 4
Gepubliceerd in : Gemeenteblad Bekendmakingen
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een
bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken vanaf de publicatiedatum naar het
college van burgemeester en wethouders van Den Haag.
U kunt de stukken inzien bij het
Den Haag Informatiecentrum, 6 weken lang vanaf publicatiedatum.

2. Klein evenement Westbroekpark 4
september
Er is een evenementenvergunning aangevraagd voor een klein evenement in het
Westbroekpark - in de buurt van de midgetgolfbaan.
Openluchttheater Introductieweek Universiteit Leiden op 4 september 2012
Gepubliceerd in : Gemeenteblad Bekendmakingen 2 augustus
U kunt de stukken 2 weken lang na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het
stadsdeelkantoor en Den Haag Informatiecentrum.
Zienswijze
U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling indienen bij het stadsdeelkantoor ter attentie
van de burgemeester. Dien uw zienswijze in binnen de termijn dat de stukken ter inzage
liggen. Vermeld de omschrijving zoals gepubliceerd.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met het stadsdeelkantoor.

2. Kapelweg 65 het oprichten van een wijkgebouw aan Kapelweg 65 in het
Westbroekpark
Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: 'S-GRAVENHAGE,Kapelweg
Publicatiedatum: 2012-08-02
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Kapelweg-652.htm
Bekendmakingen
Kapelweg 65
Gepubliceerd: 02 augustus 2012

Stadsdeel

Scheveningen

Type

omgevingsvergunning

Subtype

Aangevraagd

Postcode en huisnummer



2587 BK 65

het oprichten van een wijkgebouw aan Kapelweg 65 in het Westbroekpark
Kapelweg 65
Gepubliceerd in : Gemeenteblad Bekendmakingen
Deze publicatie betekent niet dat er vergunning en/of ontheffing is verleend of geweigerd.
Leidt deze aanvraag tot een ontheffing, een vergunning of een ontwerpbesluit dan wordt deze
gepubliceerd, daarna is het mogelijk om de stukken in te zien en eventuele zienswijze in te
dienen of bezwaar te maken.
Deze bekendmaking geldt voor de aanvragen met een activiteit bouw, aanleg en/of monument
ook als vooraankondiging van een mogelijke behandeling in de Haagse Welstands- en
Monumentencommissie.
U kunt de aanvraag inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

3. Bijstelling alcoholverbod Scheveningse Bosjes
Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten om het alcoholverbod voor de
Scheveningse Bosjes en het Prins Willemplein/omgeving stadsdeelkantoor Scheveingen op te
heffen. Dit besluit is genomen op 3 juli 2012 en gaat in bij publicatie. Dit besluit is terug te
vinden op www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken onder RIS nummer 250618
Bekendmakingtype: apv vergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: S GRAVENHAGE
Publicatiedatum: 2012-07-31
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Bijstellingalcoholverbod-Scheveningse-Bosjes.htm
Stadsdeel Scheveningen
Type
apv vergunning
Subtype Overig; Besluiten
Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten om het alcoholverbod voor de
Scheveningse Bosjes en het Prins Willemplein/omgeving stadsdeelkantoor Scheveingen op te
heffen. Dit besluit is genomen op 3 juli 2012 en gaat in bij publicatie. Dit besluit is terug te
vinden op www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken onder RIS nummer 250618

Burgemeester en wethouders delen hierbij mee dat het besluit is genomen. U kunt de stukken
en het besluit 6 weken lang vanaf de bij het adres aangegeven datum inzien bij het
stadsdeelkantoor en Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een
bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken vanaf de bij het adres aangegeven
datum naar: het college van burgemeester en wethouders.

Hogeweg 18 aanvraag omgevingsvergunning garage
het bouwen van een garage op het terrein van het kantoor Hogeweg 18 alsmede het plaatsen
van een grondkering ten behoeve van de garage
Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: 'S-GRAVENHAGE,Hogeweg
Publicatiedatum: 2012-07-19
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Hogeweg-18-1.htm
Stadsdeel
Scheveningen
Type
omgevingsvergunning
Subtype
Aangevraagd
 2585 JD 18
Postcode en huisnummer
het bouwen van een garage op het terrein van het kantoor Hogeweg 18 alsmede het plaatsen
van een grondkering ten behoeve van de garage
Hogeweg 18
Gepubliceerd in : Gemeenteblad Bekendmakingen
Deze publicatie betekent niet dat er vergunning en/of ontheffing is verleend of geweigerd.
Leidt deze aanvraag tot een ontheffing, een vergunning of een ontwerpbesluit dan wordt deze
gepubliceerd, daarna is het mogelijk om de stukken in te zien en eventuele zienswijze in te
dienen of bezwaar te maken.
Deze bekendmaking geldt voor de aanvragen met een activiteit bouw, aanleg en/of monument
ook als vooraankondiging van een mogelijke behandeling in de Haagse Welstands- en
Monumentencommissie.
U kunt de aanvraag inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

