Bouwen en breken maart 2013
Stadsdeel
Type

Scheveningen
omgevingsvergunning

Subtype

Aangevraagd
• 2585 JD 6

Postcode en huisnummer
Algemene informatie
Kaart

het kappen van diverse bomen Hogeweg 6
toon op de kaart

Locaties
•

Hogeweg 6

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.
Bekendmakingen

Hogeweg 6
Gepubliceerd: 25 maart 2013
Stadsdeel
Type
Subtype
Postcode en
huisnummer
Algemene
informatie
Kaart

Locaties

Scheveningen
omgevingsvergunning
Aangevraagd
•

2585 JD 6

het vergroten van de eengezinswoning Hogeweg 6 door middel van het
realiseren van een kelder onder de woning
toon op de kaart

•

Hogeweg 6

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Bekendmakingen

Parkweg 4C en 4D
Gepubliceerd: 26 maart 2013
Stadsdeel
Type
Subtype
Postcode en
huisnummer

Scheveningen
omgevingsvergunning
Intrekken gehele vergunning
• 2585 JJ 4

Algemene
informatie
Kaart

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

Locaties
•

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.
------------------------------------------------Bekendmakingen

Parkweg 10
Gepubliceerd: 19 maart 2013
Stadsdeel

Scheveningen

Type
Subtype

omgevingsvergunning
Beschikking verleend regulier
Bouwen
Ontheffing kruimel
• 2585 JK 10

Categorie
Postcode en
huisnummer
Algemene informatie
Kaart

het plaatsen van twee masten met een kantelcamerasysteem op het perceel
Parkweg 10
toon op de kaart

Parkweg 10
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.

