 Parkweg 27

het kappen van twee esdoorns, Parkweg 27
Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: 'S-GRAVENHAGE,Parkweg
Publicatiedatum: 2012-10-26
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Parkweg-27-1.htm

Stadsdeel

Scheveningen

Type

omgevingsvergunning

Subtype

Aangevraagd

Postcode en huisnummer
Algemene informatie



2585 JH 27

het kappen van twee esdoorns, Parkweg 27

Parkweg 27
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

Hubertustunnel gemeentegrens Wassenaar
Gepubliceerd: 25 oktober 2012
Stadsdeel

Haagse Hout

Type

verkeersbesluit

Subtype

Besluit Verkeersmaatregelen

Algemene informatie Aanvullende informatie: instellen maximumsnelheid 70 km/uur

Gepubliceerd in : Gemeenteblad Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders maken het verkeersbesluit hierbij bekend.
U kunt de stukken en het besluit 6 weken lang vanaf de bij het adres aangegeven datum inzien
bij het stadsdeelkantoor, Den Haag Informatiecentrum en bedrijfsonderdeel Milieu en
Vergunningen, afdeling Juridische Zaken en Milieutoezicht.

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 lang vanaf de bij het adres
aangegeven datum naar: het college van burgemeester en wethouders.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Kanaalweg 124

het wijzigen van de werkplaats Kanaalweg 124 door het verbouwen en uitbreiden op de
begane grond en 1e verdieping
Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: 'S-GRAVENHAGE,Kanaalweg
Publicatiedatum: 2012-10-17
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Kanaalweg-124.htm
Stadsdeel

Scheveningen

Type

omgevingsvergunning

Subtype

Aangevraagd

Postcode en



2584 CN 124

huisnummer
Algemene
informatie

het wijzigen van de werkplaats Kanaalweg 124 door het verbouwen en
uitbreiden op de begane grond en 1e verdieping

Kanaalweg 124
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.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bekendmakingen

Van Stolkweg 22
Gepubliceerd: 05 oktober 2012
Stadsdeel

Scheveningen

Type

omgevingsvergunning

Subtype

Beschikking verleend regulier

Categorie

Binnenplanse ontheffing
Bouwen

Postcode en
huisnummer
Algemene informatie



2585 JR 22

het slopen van een carport en schuur bij de eengezinswoning Van Stolkweg 22
en oprichten van een garage

Van Stolkweg 22
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.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Professor B.M.Teldersweg bij monument
Aanvullende informatie: keetwagen en bouwhekken vanaf 6 mei 2013 tot en met 8 augustus
2013
Bekendmakingtype: apv vergunning
Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage
Locatie: S GRAVENHAGE
Publicatiedatum: 2012-10-04
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/ProfessorB.M.Teldersweg-bij-monument.htm

Bekendmakingen

Professor B.M.Teldersweg bij monument
Gepubliceerd: 04 oktober 2012
Stadsdeel
Type
Subtype
Categorie
Algemene
informatie

Scheveningen
apv vergunning
Overig; Besluiten
Grondgebruik: Overige goederen in/op de straat
Aanvullende informatie: keetwagen en bouwhekken vanaf 6 mei 2013 tot
en met 8 augustus 2013

Gepubliceerd in : Gemeenteblad Bekendmakingen
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.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stuk niet te vinden onder vermeld RIS nummer
Bekendmakingen

Beleidsregels parkeervergunningen 2012
Gepubliceerd: 17 oktober 2012
Stadsdeel

Gemeente Den Haag

Type

besluitenlijst

Subtype

Burgemeester en Wethouders

Algemene
informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat dit besluit, genomen
op 16 oktober 2012, met ingang van 25 oktober 2012 (inclusief toelichting en bijlage)
terug te vinden is op ww.denhaag.nl/bestuurlijkestukken, onder risnummer 252783

Het college van burgemeester en wethouders óf de burgemeester maakt dit besluit bekend.
Dit besluit is te vinden op www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken onder het risnummer en op te
vragen bij:

