Gemeenteberichten Van Stolkpark januari -april 2012
Dit zijn voor de wijk relevante berichten die we gevonden hebben. Mocht u meer hebben gezien of van plannen weten,
graag informatie naar info@vanstolkpark.nl

25 april 2012
Beschikking verleend regulier
Van Stolkweg 21; het vervangen van het bestaande
hekwerk rondom het terrein van het kantoor Van
Stolkweg 21 door een nieuw hekwerk, gepubliceerd
op: 12-04-2012
Parkweg 3A; het kappen van een conifeer (stamomtrek
125 cm) aan de voorzijde van de benedenwoning
Parkweg 3A, gepubliceerd op: 17-04-2012 Parkweg 3A

11 april
Omgevingsvergunning Aangevraagd
• Duinweg

8; het gedeeltelijk veranderen van de
garage behorende bij de eengezinswoning Duinweg
8 door het aanpassen van de dakrand, dichtzetten
van het kopgevelkozijn, vervangen van de tuingevel
door kozijnen en het plaatsen van een nieuwe
garagedeur, gepubliceerd op: 30-03-2012

Gepubliceerd: 05 april 2012

Stadsdeel
Type
Subtype
Postcode en huisnummer

Scheveningen
omgevingsvergunning
Beschikking verlengen behandeltermijn regulier
• 2585 JL 1

het plaatsen van een buitensauna met steenkorf en een waterornament op het achterterrein van
het Promenade hotel Van Stolkweg 1 alsmede het plaatsen van een erfafscheiding
Van Stolkweg 1 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 de publicatiedatum.
4 april 2012
Aangevraagd
Parkweg 3A; het kappen van een conifeer (stamomtrek
125 cm) aan de voorzijde van de benedenwoning
Parkweg 3A, gepubliceerd op: 22-03-2012
Parkweg 5; het veranderen van de achtergevel van het
kantoor met 2e etagewoning Parkweg 5 door middel
van het vergroten van het balkon, gepubliceerd op:

22-03-2012
Aangevraagd beginseluitspraak
Scheveningen
• Rusthoekstraat 39 en 41; het plaatsen van een
terrasoverkapping bij het restaurant met bovenwoning
Rustbroekstraat 39 en 41 aan de voorzijde van de
Kanaalweg, gepubliceerd op: 28-03-2012
Meer informatie en/of reageren, zie: Omgevingsvergunning 3

Omgevingsvergunning 3
Deze publicatie betekent niet dat er vergunning is
aangevraagd, verleend of geweigerd. Het gaat hier
om een principeverzoek ter voorbereiding van een
mogelijke formele aanvraag om een omgevingsvergunning.
Leidt dit tot een aanvraag, dan wordt
deze gepubliceerd.

22-3 Scheveningen omgevingsvergunning Aangevraagd

•
•

Parkweg 3A gepubliceerd op: 22-03-2012
Parkweg 5 gepubliceerd op: 22-03-2012
het veranderen van de achtergevel van het kantoor met 2e etagewoning Parkweg 5 door
middel van het vergroten van het balkon

19-3 2012
Aangevraagd
10. Parkweg 28, het gedeeltelijk slopen en veranderen van
de eengezinswoning door het maken van constructieve
doorbraken, het wijzigen van de achtergevel door het
veranderen van de kozijnen tot openslaande deuren en
het aanpassen van de erfafscheiding;

Beschikking
3. George Maduroplein 1, het tijdelijk plaatsen van een
kantoorunit op het terrein van Madurodam voor de periode
van twee jaar

14 maart
Nieuwe Duinweg, Haringkade; opbreekvergunning
vanaf 2 april tot en met 14 december 2012, gepubliceerd
op: 07-03-2012

Omgevingsvergunning Aangevraagd
Ver-Huellweg 2; het gedeeltelijk veranderen van het
als sportaccommodatie in gebruik zijnde restaurant
Ver-Huellweg 2 tot sportaccommodatie en buitenschoolse
opvang, gepubliceerd op: 07-03-2012

Verkeersbesluit
Voorgenomen besluit Verkeersmaatregelen
Scheveningen
• Cremerweg, Haringkade, Duinweg; instellen
voorrangsregelingen (07-03-2012), gepubliceerd op:
07-03-2012
Meer informatie en/of reageren, zie: Verkeer 1

22 februari
Aanvraag Van Stolkweg 1, het plaatsen van een buitensauna met steenkorf en een waterornament op het
achterterrein van het Promenade hotel alsmede het plaatsen van een erfafscheiding

