Gemeenteberichten Van Stolkpark november 2012
• Parkweg 27
het kappen van twee esdoorns, Parkweg 27
Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: 'S-GRAVENHAGE,Parkweg
Publicatiedatum: 2012-11-30
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Parkweg-27-2.htm
Stadsdeel
Type
Subtype
Categorie

Scheveningen
omgevingsvergunning
Beschikking verleend regulier
Kappen
• 2585 JH
Postcode en huisnummer
• 2585 JH 27
Algemene informatie

het kappen van twee esdoorns, Parkweg 27

Parkweg 27
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.

Bekendmakingen

Parkweg 4C en 4D
Gepubliceerd: 19 november 2012
Stadsdeel
Type
Subtype
Categorie
Postcode en

Scheveningen
omgevingsvergunning
Beschikking verleend regulier
Bouwen
• 2585 JJ

huisnummer
Algemene
informatie

•

2585 JJ 4

het samenvoegen van de beneden- en 1e etagewoning Parkweg 4C en 4D tot
een woning door middel van het plaatsen van een trap

Parkweg 4C , Parkweg 4D
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.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• Van Stolkweg 5
het veranderen van de eengezinswoning Van Stolkweg 5 alsmede het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden
Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: 'S-GRAVENHAGE,Van Stolkweg
Publicatiedatum: 2012-11-16
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Van-Stolkweg-5-2.htm
Bekendmakingen

Van Stolkweg 5
Gepubliceerd: 16 november 2012
Stadsdeel
Type
Subtype
Postcode en
huisnummer
Algemene
informatie

Scheveningen
omgevingsvergunning
Aangevraagd
•

2585 JL 5

het veranderen van de eengezinswoning Van Stolkweg 5 alsmede het uitvoeren
van onderhoudswerkzaamheden

Van Stolkweg 5
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.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
• Verhuellweg 2
het kappen van een populier en twee iepen (stamomtrek 20-40 cm) Verheulweg 2
Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: S-GRAVENHAGE,Ver-Huellweg
Publicatiedatum: 2012-11-14
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verhuellweg-2-2.htm
Bekendmakingen

Verhuellweg 2
Gepubliceerd: 14 november 2012
Stadsdeel
Type

Scheveningen
omgevingsvergunning

Subtype

Aangevraagd
• 2585 JC 2

Postcode en
huisnummer
Algemene informatie

het kappen van een populier en twee iepen (stamomtrek 20-40 cm)
Verheulweg 2

Ver-Huellweg 2
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.
__________________________________________________________
Bekendmaking Westbroekpark

Cremerweg ongenummerd, openbare ruimte rand kvs terrein
Gepubliceerd: 30 november 2012
Stadsdeel
Type

Scheveningen
omgevingsvergunning

Subtype
Categorie

Beschikking verleend regulier
Kappen

Postcode en
huisnummer
Algemene
informatie

•

2597 LS

het kappen van een meidoorn (stamomtrek 80 cm) en het kandelaberen van twee
populieren (beide 250 cm) openbare ruimte ter hoogte van KVS Cremerweg

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.

