Bouwen en breken januari/februari 2013
• Plesmanweg - Raamweg

Aanvullende informatie: aanvraag ontheffing nachtelijke werkzaamheden vanaf 27 mei 2013
tot en met 01 juni 2013
Bekendmakingtype: apv vergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: 'S-GRAVENHAGE,S-GRAVENHAGE
Publicatiedatum: 2013-02-26
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/PlesmanwegRaamweg.htm
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• Kanaalweg 43

het renoveren van de voorgevel van de woning Kanaalweg 43 alsmede het vervangen van de
kozijnen van de beletage en het souterrain
Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: 'S-GRAVENHAGE,Kanaalweg
Publicatiedatum: 2013-02-19
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Kanaalweg-43-1.htm
Stadsdeel
Type
Subtype
Categorie
Postcode en
huisnummer
Algemene
informatie
Kaart

Scheveningen
omgevingsvergunning
Beschikking verleend regulier
Bouwen
•

2584 CE 43

het renoveren van de voorgevel van de woning Kanaalweg 43 alsmede het
vervangen van de kozijnen van de beletage en het souterrain
toon op de kaart

Kanaalweg 43
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
Gepubliceerd: 18 februari 2013
Stadsdeel
Type

Scheveningen
omgevingsvergunning

Subtype

Beschikking verleend regulier
Bouwen
Gemeentelijk monument

Categorie
Postcode en
huisnummer
Algemene
informatie
Kaart

•

2585 JL 5

het verbouwen van de eengezinswoning Van Stolkweg 5 alsmede het uitvoeren
van onderhoudswerkzaamheden
toon op de kaart

Van Stolkweg 5
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.
=============================================================================
omgevingsvergunning
aangevraagd
• Kanaalweg 43

het renoveren van de voorgevel van de woning Kanaalweg 43 alsmede het vervangen van de
kozijnen van de beletage en het souterrain
U kunt de aanvraag inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
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Bekendmakingen

Parkweg 27

Gepubliceerd: 11 februari 2013
Stadsdeel
Type
Subtype

Scheveningen
overig
Ontvangst Melding 8.40 Wet Milieubeheer
•

Postcode en huisnummer
Algemene informatie
Kaart

2585 JH 27

Aanvullende informatie: oprichten van een kliniek
toon op de kaart

Parkweg 27 , Parkweg 27
Gepubliceerd in : Gemeenteblad Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders hebben deze melding ontvangen op basis van de Algemene
Maatregelen van Bestuur (AMvB) op grond van de Wet milieubeheer. Bedrijven waarop een
AMvB van toepassing is, hebben geen vergunningplicht, maar moeten wel voldoen aan de
algemene regels van de AMvB.
Deze stukken liggen niet ter inzage.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Wet milieubeheer en/of Meldingenprocedures, kunt u contact
opnemen met het bedrijfsonderdeel Milieu en Vergunningen, afdeling Uitvoering
Milieutaken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning
Aangevraagd
Maduroplein 1; het aanvragen van milieuneutraal
veranderen, George Maduroplein 1,
gepubliceerd op: 21-12-2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�� George

• Parkweg 10
het plaatsen van een kantelcamerasysteem op het terrein van het kantoor Parkweg 10
Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: 'S-GRAVENHAGE,Parkweg
Publicatiedatum: 2013-01-23
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Parkweg-10.htm
Bekendmakingen

Parkweg 10

Gepubliceerd: 23 januari 2013
Stadsdeel
Type
Subtype
Postcode en
huisnummer

Scheveningen
omgevingsvergunning
Aangevraagd
•

2585 JK 10

Algemene informatie

het plaatsen van een kantelcamerasysteem op het terrein van het kantoor
Parkweg 10

Kaart

toon op de kaart

Parkweg 10
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.

