
 
 

 

 

 
 

 

Officiële bekendmakingen 
Hier vindt u berichten van de gemeente Den Haag. Dit zijn mededelingen en 
bekendmakingen die de gemeente wil of moet  publiceren. Deze berichten kunnen voor u 
belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van vergunningen, besluiten van het 
college van burgemeester en wethouders, vergaderingen van de gemeenteraad, 
verordeningen en meldingen. Deze berichten staan ook op 
www.denhaag.nl/gemeenteberichten. 

Aan de bekendmakingen die in het 

Gemeenteblad gepubliceerd zijn, kunnen rechten 

worden ontleend. Het Gemeenteblad verschijnt 

dagelijks (feestdagen uitgezonderd) op 

www.denhaag.nl/gemeenteblad. 

Bekendmakingen per e-mail 

U kunt 24 uur per dag terecht op het internet 

voor het doorzoeken van de actuele 

gemeenteberichten. Als u zich aanmeldt voor de 

‘e-mailservice bekendmakingen’ ontvangt u de 

berichten van uw keuze automatisch in uw 

mailbox. Meer informatie hierover vindt u op 

www.denhaag.nl/gemeenteberichten. 

 Hoe lees ik het Gemeenteblad? 

In het Gemeenteblad zijn alle berichten geordend 

naar type en naar stadsdeel. Onder elk type 

bericht wordt verwezen naar een reageertekst. 

Deze teksten zijn opgenomen achter in het 

Gemeenteblad. Daarin leest u bijvoorbeeld waar 

en hoelang een (ontwerp-)besluit ter inzage ligt 

en of u uw zienswijze kenbaar kunt maken, dan 

wel bezwaar of beroep kunt indienen en 

eventueel een voorlopige voorziening kunt 

aanvragen. 

Adresgegevens 

U vindt het adres van een stadsdeelkantoor, 

dienst, organisatie of afdeling, de openingstijden 

en telefoonnummers in de rubriek Adressen. 

 Nummer 79 

10-06-2014 

In dit nummer staan 

de bekendmakingen 

die op 06-06-2014 

zijn verschenen. De 

volgende uitgave is 

op 11-06-2014. 
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Gemeenteberichten Nummer 79, 10-06-2014 

Bodembeschermingsvergunning 
(Bodem) Ontvangst melding Besluit Uniforme 
Saneringen 

Centrum 
 Steijnlaan 141, Ontvangen op 3 juni 2014, 

bekendgemaakt op: 06-06-2014 
 Pretoriusstraat 198, Ontvangen op 3 juni 2014, 

bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Evenementenvergunning 
Aangevraagde evenementenvergunning klein 

Escamp 
 Jaap Edenweg 10, Haagse Toppers Kids op  

29 juni 2014, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 02 

Meldingen 
Sloopmelding ingediend 

Escamp 
 Den Helderstraat 231, het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit de woning Den 
Helderstraat 231, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

 Beresteinlaan 29, het verwijderen van 
asbesthoudende materialen uit de woning 
Beresteinlaan 29, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Haagse Hout 
 Hendrinaland 79, het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit de woning 
Hendrinaland 79, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

 

Leidschenveen-Ypenburg 
 Wollegras 102, het slopen van de schuur bij de 

eengezinswoning Wollegras 102, bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Loosduinen 
 Lisztstraat 206, het verwijderen van asbesthoudende 

materialen uit de woning Lisztstraat 206, 
bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Omgevingsvergunning 
Aangevraagd 

Centrum 
 Hugo de Grootstraat 17A, het splitsen van de woning 

Hugo de Grootstraat 17A in negen appartementen 
(legalisatie), bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Escamp 
 Bouwterrein Schoonebeekstraat, het kappen van 

twee kastanjes (stamomtrek 70 cm-60 cm) 
Bouwterrein Schoonebeekstraat, bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

 Geysterenweg 60, het kappen van een acer 
(stamomtrek 100 cm) Geysterenweg 60 achterzijde, 
bekendgemaakt op: 06-06-2014 

 Nieuwediepstraat 22, het vergroten van de 
eengezinswoning Nieuwediepstraat 22 door het 
plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, 
bekendgemaakt op: 06-06-2014 

 Randveen 54, het tijdelijk plaatsen van een 
scootmobielberging in de groenstrook voor en ten 
behoeve van de woning Randveen 54 voor de periode 
van vijf jaar, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

 Grovestinsstraat 147, het kappen van een ulmus 
(stamomtrek 100 cm) Grovestinsstraat 147 
binnentuin, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 
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Haagse Hout 
 Jan van Nassaustraat 78, het plaatsen van 

zonnepanelen op het dak van de woning Jan van 
Nassaustraat 78, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Laak 
 Goeverneurlaan 270, het afsluiten van het portiek van 

de woningen Goeverneurlaan 266 tot en met 278, 
bekendgemaakt op: 06-06-2014 

 Pegasusstraat 2, het kappen van vijf sorbus 
(stamomtrek 26 cm-39 cm) Pegasusstraat 2 
parkeerterrein, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Leidschenveen-Ypenburg 
 Wollegras 102, het veranderen van de 

eengezinswoning Wollegras 102 door het plaatsen 
van een serre en schuur alsmede het kappen van een 
boom, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Loosduinen 
 Notenplein 104, het kappen van een leylandi 

(stamomtrek 100 cm) Notenplein 104 achterzijde, 
bekendgemaakt op: 06-06-2014 

 Dekkershoek 29A, het veranderen van de gevel van 
de opslagruimte Dekkershoek 29A door het plaatsen 
van een reclamebord, bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Scheveningen 
 Laan van Meerdervoort 189F, het veranderen van de 

voorgevel van het kantoor Laan van Meerdervoort 
189F door het vervangen van de houten kozijnen, 
bekendgemaakt op: 06-06-2014 

 Galvanistraat 43, het tijdelijk plaatsen van een unit op 
het achterschoolplein van de school Galvanistraat 43 
voor de periode van vijf jaar, bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

 Jacob Mulderweg 32, het kappen van een ceder 
atlantis (stamomtrek 122 cm) Jacob Mulderweg 32, 
bekendgemaakt op: 06-06-2014 

 Van Weede van Dijkveldstraat 11A, het inpandig 
veranderen van de woning Van Weede van 
Dijkveldstraat 11A door het maken van een 
constructieve doorbraak, bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Segbroek 
 Mient 511, het kappen van een populier (stamomtrek 

204 cm) achtertuin Mient 511, bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Beschikking verleend regulier 

Centrum 
 Jacob Marisstraat 224, het tijdelijk plaatsen van een 

scootmobielberging op het trottoir ten behoeve van 
de woning Jacob Marisstraat 224 voor een periode 
van vijf jaar, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

 Prinsegracht 84, het veranderen van de 
eengezinswoning Prinsegracht 84 door middel van het 
plaatsen van een dakkapel en dakramen alsmede het 
wijzigen van de interne indeling op zolder, 
bekendgemaakt op: 06-06-2014 

 Doelenstraat 10, het veranderen van het dak van het 
kantoor Doelenstraat 10 door middel van het plaatsen 
van een koelinstallatie, bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 07 

Escamp 
 San Franciscosingel 37, het veranderen van de 

voorgevel van de eengezinswoning  
San Franciscosingel 37 door het wijzigen van een 
garagedeur in een kozijn, bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

 Coevordenstraat ongenummerd, het kappen van een 
es (stamomtrek 80 cm) gazon nabij flatgebouwen 
Coevordenstraat, bekendgemaakt op: 06-06-2014 
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 Gotland 15, het plaatsen van een overkapping voor 
de voorgevel van de eengezinswoning Gotland 15, 
bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 07 

Laak 
 Lorentzplein 22, het veranderen van de luifel van het 

kantoor Lorentzplein 22 door middel van het plaatsen 
van een reclame-uiting, bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 07 

Leidschenveen-Ypenburg 
 Arenastraat 81, het vergroten van de 

eengezinswoning Arenastraat 81 door het plaatsen 
van een dakkapel aan de achterzijde, bekendgemaakt 
op: 06-06-2014 

 Tom Navislaan 32, het wijzigen van het voordakvlak 
van de eengezinswoning Tom Navislaan 32 door het 
plaatsen van een dakkapel, bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 07 

Loosduinen 
 Escamplaan ongenummerd (kavel EL20 en EL21) ter 

hoogte van Dekkershoek, het realiseren van een 
damwand aan twee zijden van de nog te bouwen 
eengezinswoning Escamplaan ongenummerd  
(kavels EL 20 en EL 21) ter hoogte van Dekkershoek, 
bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 07 

Scheveningen 
 Wassenaarsestraat 67, het verbouwen van de winkel 

Wassenaarsestraat 67 tot woning door het 
veranderen van de indeling, het vervangen van de 
kozijnen en het uitvoeren van onderhoud aan de 
gevels en het dak, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 07 

Segbroek 
 Mezenlaan 26, het veranderen van de 

eengezinswoning Mezenlaan 26 door het vervangen 
van de kozijnen, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

 Lijsterbesstraat 199, het vergroten van de woning 
Lijsterbesstraat 199 door middel van het maken van 
een kelder, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 07 

Aangevraagd beginseluitspraak 

Scheveningen 
 Maastrichtsestraat 24, het vergroten van de woning 

Maastrichtsestraat 24 door het realiseren van een 
dakopbouw en dakterras, bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 06 

Segbroek 
 Nieboerweg 207, het uitbreiden van de 

eengezinswoning Nieboerweg 207, bekendgemaakt 
op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 06 

Beschikking verlengen behandeltermijn regulier 

Centrum 
 Molenstraat 39, het in- en uitwendig veranderen van 

de als winkel met woning in gebruik zijnde 
eengezinswoning Molenstraat 39 tot winkel en  
2 woningen, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Laak 
 Waldorpstraat kavel 4 en 5, het oprichten van 64 

studentenappartementen en algemene ruimten op het 
braakliggend terrein Waldorpstraat kavel 4 en 5 
(projectnaam Alpha en Omega), bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 
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Loosduinen 
 Richard Holstraat 185 tot en met 217, het kappen 

van zeven naaldbomen (stamomtrek 93 cm tot en 
met 110 cm) Richard Holstraat 185 tot en met 217 
zijerf, bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 21 

Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld 

Haagse Hout 
 Waalsdorperweg 255, het inpandig veranderen van 

de woning Waalsdorperweg 255 door middel van het 
maken van een constructieve doorbraak, 
bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 07 

Intrekken gedeeltelijke vergunning 

Haagse Hout 
 Zuid Hollandplein 1, het inpandig veranderen van het 

Provinciehuis Zuid Hollandplein 1 door het 
aanbrengen van sparingen in twee trappenhuizen, 
bekendgemaakt op: 06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 07 

Overig 
Verwijderen voertuigen 

Laak 
 Paets van Troostwijkstraat ter hoogte van nummer 

25, Aanvullende informatie: aanhangwagen 
bruin/grijs (06 juni 2014), bekendgemaakt op: 
06-06-2014 

Meer informatie en/of reageren, zie: 

Reageermogelijkheid 19 
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Reageermogelijkheid 02 
 

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 
2 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het 
Gemeenteblad inzien bij het:  
-  Den Haag Informatiecentrum  
-  stadsdeelkantoor  
Een besluit op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunt u uitsluitend 
inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. 

Uitnodiging zienswijze indienen bij 
burgemeester 
Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, 
kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. 
Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie. 

Reageermogelijkheid 06 
 

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 
6 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het 
Gemeenteblad inzien bij het:  
-  Den Haag Informatiecentrum    
-  stadsdeelkantoor  
Een besluit op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een 
aangevraagd beginselplan kunt u uitsluitend inzien bij 
het Den Haag Informatiecentrum. 

Reageermogelijkheid 07 
 

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 
6 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het 
Gemeenteblad inzien bij het:  
-  Den Haag Informatiecentrum   
-  stadsdeelkantoor  
Een besluit op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een 
aangevraagd beginselplan kunt u uitsluitend inzien bij 
het Den Haag Informatiecentrum. 

Bezwaarclausule 
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u 
belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift 
indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de 
datum bekendmaking van het besluit in.  
Maakt u gebruik van internet? Dien uw 
bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. 
U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. 
Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift 
opsturen naar:  Burgemeester en wethouders van  
Den Haag, AWB/Bezwaar. 

Bezwaarschrift 
Vermeld in uw bezwaarschrift: 
- naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag 
bereikbaar bent ) en e-mailadres; 
- de datum en handtekening; 
- een duidelijke omschrijving van het besluit 
waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het 
besluit mee en noem het kenmerk; 
- de argumenten voor bezwaar. 

Volmacht 
Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur 
dan een schriftelijke en ondertekende verklaring 
(volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die 
persoon het bezwaar mag indienen. 

Voorlopige voorziening 
Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen 
van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Den Haag. 

Reageermogelijkheid 19 
 

Bezwaarclausule 
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u 
belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift 
indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de 
datum bekendmaking van het besluit in.  
Maakt u gebruik van internet? Dien uw 
bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. 
U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. 
Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift 
opsturen naar: 
Burgemeester en wethouders van Den Haag, 
AWB/Bezwaar. 
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Bezwaarschrift 
Vermeld in uw bezwaarschrift: 
- naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag 
bereikbaar bent ) en e-mailadres; 
- de datum en handtekening; 
- een duidelijke omschrijving van het besluit 
waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het 
besluit mee en noem het kenmerk; 
- de argumenten voor bezwaar. 

Volmacht 
Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur 
dan een schriftelijke en ondertekende verklaring 
(volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die 
persoon het bezwaar mag indienen. 

Voorlopige voorziening 
Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen 
van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de  voorzieningenrechter van 
de rechtbank Den Haag. 

Reageermogelijkheid 21 
 

Geen mogelijkheid tot reageren 
Deze mededeling is ter informatie. Er is geen recht om 
in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of 
beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening 
te vragen. 
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Reageren  
Zienswijze, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Nummer 79, 10-06-2014 

Zienswijze 

In de reageertekst staat waar u uw 
zienswijze kunt indienen. Vermeld bij 
het indienen van uw zienswijze het 
adres van de locatie en de betreffende 
dienst/afdeling of bedrijfsonderdeel. In 
de reageertekst staat aangegeven 
waar u de documenten kunt inzien. 
Dien uw zienswijze in binnen de 
termijn dat de documenten ter inzage 
liggen. U kunt vragen dat uw 
persoonlijke gegevens niet bekend 
worden gemaakt. Doe dit in een los 
document dat u bij uw zienswijze 
voegt. Zet op dit document ook het 
adres van de locatie en het 
bedrijfsonderdeel. 
Heeft u geen internet, dan kunt u uw 
zienswijze sturen naar het adres dat in 
de reageertekst staat. U kunt uw 
zienswijze ook mondeling geven. 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met het 
besluit van de gemeente dan kunt u 
een bezwaarschrift indienen. Stuur dit 
uiterlijk binnen 6 weken na de datum 
bekendmaking van het besluit in via 
www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft 
hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan 
niet.  
Heeft u geen  internet, dan kunt u het 
bezwaarschrift  opsturen naar: 
Burgemeester en wethouders van Den 
Haag, AWB/Bezwaar. 
Vermeld in uw bezwaarschrift: 
 naam, adres, telefoonnummer 

(waar u overdag bereikbaar bent) 
en e-mailadres; 

 de datum en handtekening; 
 een duidelijke omschrijving van 

het besluit waartegen u bezwaar 
maakt. Stuur een kopie van het 
besluit mee en noem het kenmerk; 

 de argumenten voor bezwaar. 

 
Volmacht 
Dient u namens iemand anders het 
bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke 
en ondertekende verklaring (volmacht) 

mee waaruit blijkt dat u namens die 
persoon het bezwaar mag indienen. 
 
Voorlopige voorziening bezwaar 
Bij een spoedeisend belang kunt u na 
het indienen van een bezwaarschrift 
een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank, sector Bestuursrecht of bij 
de Voorzitter van de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. In de reageertekst leest u welke 
voorzieningenrechter u kunt kiezen. 

Beroep  
Wanneer kunt u beroep instellen? 
˗ Als u het niet eens bent met de 

beslissing op een bezwaar 
˗ Als bij het besluit staat vermeld dat 

u direct in beroep kunt gaan 

Beroep indienen moet uiterlijk binnen 
6 weken vanaf de bij het besluit 
aangegeven datum. Voor de meeste 
beroepszaken geldt dat u daarvoor bij 
de rechtbank van Den Haag moet zijn. 
Lees in de reageertekst bij wie u in 
beroep kunt gaan. Maakt u gebruik 
van internet? Dien uw beroepschrift 
dan in via loket.rechtspraak.nl/ als uw 
beroepschrift bestemd is voor de 
rechtbank. Is het beroepschrift 
bestemd voor de Raad van State? 
Dien dit dan in via 
digitaalloket.raadvanstate.nl/. U heeft 
hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan 
niet.  

Vermeld in uw beroepschrift: 
˗ naam, adres en telefoonnummer; 
˗ datum en handtekening; 
˗ een duidelijke omschrijving van het 

besluit waartegen u in beroep wilt 
gaan (stuur een kopie mee en noem 
het kenmerk); 

˗ de reden of argumenten waarom u 
beroep instelt. 

 

Heeft u geen internet?  
Als uw beroepschrift bestemd is voor 
de rechtbank stuur dan de brief naar 
de Rechtbank van Den Haag, sector 
Bestuursrecht. Als uw beroepschrift 
bestemd is voor de Raad van State 
stuur dan de brief naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. 
 
Voorlopige voorziening beroep 
Bij een spoedeisend belang kunt u een 
verzoek om voorlopige voorziening 
indienen. Dit verzoek dient u in bij de 
rechter waar u ook uw beroep heeft 
ingesteld. Dat is bij de  
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank, sector Bestuursrecht of bij 
de Voorzitter van de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. 

Wat is een voorlopige voorziening? 
Het indienen van een bezwaar of 
beroepschrift heeft geen schorsende 
werking. Dit betekent dat het besluit 
zijn werking behoudt gedurende de 
termijn dat uw bezwaar of 
beroepschrift in behandeling is. 

Een voorbeeld 
Aan uw buurman is een 
bouwvergunning verleend en u heeft 
hiertegen een bezwaarschrift 
ingediend. Uw buurman wil beginnen 
met verbouwen zonder de uitspraak 
op uw bezwaar af te wachten. Dat 
mag omdat het indienen van bezwaar 
geen schorsende werking heeft. Met 
het indienen van een voorlopige 
voorziening vraagt u de rechter de 
buurman te beletten met 
werkzaamheden te beginnen totdat 
op uw bezwaarschrift een beslissing is 
genomen. 
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Adressen  
en overige gegevens Nummer 79, 10-06-2014 

College van burgemeester en wethouders 
Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag 

Gemeenteraad 
Postbus 19157, 2500 CD Den Haag 

Welstands- en Monumentencommissie 
Leyweg 813, telefoon (070) 353 43 66 
Bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 
9.00 tot 15.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. 

Den Haag Informatiecentrum 
Spui 70, telefoon 14 070.  
Geopend: maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 
16.00 uur. 
Donderdagavond tussen 16.00 -20.00 uur: alleen te 
bezoeken met een afspraak.  
Maak een afspraak via www.denhaag.nl (zoek op 
informatiecentrum) 

Stadsdeelkantoren 
Kijk voor de openingstijden op 
www.denhaag.nl/stadsdeelkantoren 

 Centrum; Spui 70, 2511 BT 
 Escamp; Leyweg 813, 2545 HA 
 Haagse Hout; Loudonstraat 95, 2593 RV 
 Laak; Slachthuisplein 25, 2521 EC 
 Leidschenveen-Ypenburg; Brigantijnlaan 303,  

2496 ZT 
 Loosduinen; Kleine Keizer 3; 2553 CV 
 Scheveningen; Scheveningseweg 303, 2584 AA 
 Segbroek; Fahrenheitstraat 190, 2561 EH 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) 
Spui 70; Postbus 12665, 2500 DP, telefoon 14 070 

 Afdeling Geo-informatie & Erfpachtbedrijf; 
Leyweg 813, telefoon (070) 353 6262 

 Afdeling Monumentenzorg; 
Spui 70, telefoon (070) 353 48 00 
e-mail: monumentenzorg@denhaag.nl 

Omgevingsvergunning 
Voor algemene vragen over de  
omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met 
telefoonnummer 14 070.

Dienst Stadsbeheer 
Spui 70, Postbus 12651, 2500 DP, telefoon 14 070 

 Bedrijfsonderdeel Duurzaamheid en Leefomgeving; 
Postbus 12651, 2500 DP Den Haag 
Bezoek op afspraak, telefoon 14 070 
e-mail: duurzaamheidenleefomgeving@denhaag.nl 

 Juridische Zaken en Milieutoezicht (JZMT); 
Openbare ruimte apv, telefoon (070) 353 69 06 

 Bedrijfsonderdeel Riolering en Waterbeheersing; 
Afdeling Binnenwateren, 
Fahrenheitstraat 190, telefoon 14 070 

 Gehandicaptenparkeerplaatsen; Afdeling Parkeren 
Bezoek op afspraak, telefoon 14 070 
e-mail: gehandicaptenfaciliteiten@denhaag.nl 

Hoogheemraadschap van Delfland 
Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft 
telefoon (015) 260 81 08 
e-mail: info@hhdelfland.nl 

Omgevingsdienst Haaglanden 
Postbus 14060, 2501 GB 
Bezoekadres op afspraak: Zuid-Hollandplein 1 
e-mail: info@odh.nl 
www.odh.nl 
telefoon (070) 218 99 00 

Raad van State 
 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 
 Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State; Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag 

Rechtbank van Den Haag 
 Sector Bestuursrecht; Postbus 20302, 

2500 EH Den Haag 
 Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector 

Bestuursrecht; Postbus 20302, 2500 EH Den Haag 

Stadsgewest Haaglanden 
Schedeldoekshaven 101, 2511 EM Den Haag 
www.haaglanden.nl/bekendmakingen 
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	Officiële bekendmakingen
	Hier vindt u berichten van de gemeente Den Haag. Dit zijn mededelingen en bekendmakingen die de gemeente wil of moet  publiceren. Deze berichten kunnen voor u belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van vergunningen, besluiten van het college van burgemeester en wethouders, vergaderingen van de gemeenteraad, verordeningen en meldingen. Deze berichten staan ook op www.denhaag.nl/gemeenteberichten.
	Nummer 79
	Hoe lees ik het Gemeenteblad?
	Aan de bekendmakingen die in het Gemeenteblad gepubliceerd zijn, kunnen rechten worden ontleend. Het Gemeenteblad verschijnt dagelijks (feestdagen uitgezonderd) op www.denhaag.nl/gemeenteblad.
	10062014
	In het Gemeenteblad zijn alle berichten geordend naar type en naar stadsdeel. Onder elk type bericht wordt verwezen naar een reageertekst. Deze teksten zijn opgenomen achter in het Gemeenteblad. Daarin leest u bijvoorbeeld waar en hoelang een (ontwerp-)besluit ter inzage ligt en of u uw zienswijze kenbaar kunt maken, dan wel bezwaar of beroep kunt indienen en eventueel een voorlopige voorziening kunt aanvragen.
	In dit nummer staan de bekendmakingen die op 06062014 zijn verschenen. De volgende uitgave is op 11062014.
	Bekendmakingen per e-mail
	Adresgegevens
	U vindt het adres van een stadsdeelkantoor, dienst, organisatie of afdeling, de openingstijden en telefoonnummers in de rubriek Adressen.
	Bodembeschermingsvergunning
	(Bodem) Ontvangst melding Besluit Uniforme Saneringen

	Leidschenveen-Ypenburg
	 Wollegras 102, het slopen van de schuur bij de eengezinswoning Wollegras 102, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	Centrum
	 Steijnlaan 141, Ontvangen op 3 juni 2014, bekendgemaakt op: 06062014
	 Pretoriusstraat 198, Ontvangen op 3 juni 2014, bekendgemaakt op: 06062014
	Loosduinen
	 Lisztstraat 206, het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning Lisztstraat 206, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	Evenementenvergunning
	Aangevraagde evenementenvergunning klein

	Meldingen
	Sloopmelding ingediend

	Omgevingsvergunning
	Aangevraagd
	Beschikking verleend regulier
	Aangevraagd beginseluitspraak
	Beschikking verlengen behandeltermijn regulier
	Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld
	Intrekken gedeeltelijke vergunning

	Escamp
	 Jaap Edenweg 10, Haagse Toppers Kids op 29 juni 2014, bekendgemaakt op: 06062014
	Centrum
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 02
	 Hugo de Grootstraat 17A, het splitsen van de woning Hugo de Grootstraat 17A in negen appartementen (legalisatie), bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	Escamp
	Escamp
	 Den Helderstraat 231, het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning Den Helderstraat 231, bekendgemaakt op: 06062014
	 Bouwterrein Schoonebeekstraat, het kappen van twee kastanjes (stamomtrek 70 cm-60 cm) Bouwterrein Schoonebeekstraat, bekendgemaakt op: 06062014
	 Beresteinlaan 29, het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning Beresteinlaan 29, bekendgemaakt op: 06062014
	 Geysterenweg 60, het kappen van een acer (stamomtrek 100 cm) Geysterenweg 60 achterzijde, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	 Nieuwediepstraat 22, het vergroten van de eengezinswoning Nieuwediepstraat 22 door het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, bekendgemaakt op: 06062014
	Haagse Hout
	 Hendrinaland 79, het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning Hendrinaland 79, bekendgemaakt op: 06062014
	 Randveen 54, het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging in de groenstrook voor en ten behoeve van de woning Randveen 54 voor de periode van vijf jaar, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	 Grovestinsstraat 147, het kappen van een ulmus (stamomtrek 100 cm) Grovestinsstraat 147 binnentuin, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	 Jacob Mulderweg 32, het kappen van een ceder atlantis (stamomtrek 122 cm) Jacob Mulderweg 32, bekendgemaakt op: 06062014
	Haagse Hout
	 Jan van Nassaustraat 78, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning Jan van Nassaustraat 78, bekendgemaakt op: 06062014
	 Van Weede van Dijkveldstraat 11A, het inpandig veranderen van de woning Van Weede van Dijkveldstraat 11A door het maken van een constructieve doorbraak, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	Laak
	 Goeverneurlaan 270, het afsluiten van het portiek van de woningen Goeverneurlaan 266 tot en met 278, bekendgemaakt op: 06062014
	Segbroek
	 Pegasusstraat 2, het kappen van vijf sorbus (stamomtrek 26 cm-39 cm) Pegasusstraat 2 parkeerterrein, bekendgemaakt op: 06062014
	 Mient 511, het kappen van een populier (stamomtrek 204 cm) achtertuin Mient 511, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	Leidschenveen-Ypenburg
	 Wollegras 102, het veranderen van de eengezinswoning Wollegras 102 door het plaatsen van een serre en schuur alsmede het kappen van een boom, bekendgemaakt op: 06062014
	Centrum
	 Jacob Marisstraat 224, het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging op het trottoir ten behoeve van de woning Jacob Marisstraat 224 voor een periode van vijf jaar, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	 Prinsegracht 84, het veranderen van de eengezinswoning Prinsegracht 84 door middel van het plaatsen van een dakkapel en dakramen alsmede het wijzigen van de interne indeling op zolder, bekendgemaakt op: 06062014
	Loosduinen
	 Notenplein 104, het kappen van een leylandi (stamomtrek 100 cm) Notenplein 104 achterzijde, bekendgemaakt op: 06062014
	 Doelenstraat 10, het veranderen van het dak van het kantoor Doelenstraat 10 door middel van het plaatsen van een koelinstallatie, bekendgemaakt op: 06062014
	 Dekkershoek 29A, het veranderen van de gevel van de opslagruimte Dekkershoek 29A door het plaatsen van een reclamebord, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 07
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	Escamp
	Scheveningen
	 San Franciscosingel 37, het veranderen van de voorgevel van de eengezinswoning 
	 Laan van Meerdervoort 189F, het veranderen van de voorgevel van het kantoor Laan van Meerdervoort 189F door het vervangen van de houten kozijnen, bekendgemaakt op: 06062014
	San Franciscosingel 37 door het wijzigen van een garagedeur in een kozijn, bekendgemaakt op: 06062014
	 Galvanistraat 43, het tijdelijk plaatsen van een unit op het achterschoolplein van de school Galvanistraat 43 voor de periode van vijf jaar, bekendgemaakt op: 06062014
	 Coevordenstraat ongenummerd, het kappen van een es (stamomtrek 80 cm) gazon nabij flatgebouwen Coevordenstraat, bekendgemaakt op: 06062014
	 Gotland 15, het plaatsen van een overkapping voor de voorgevel van de eengezinswoning Gotland 15, bekendgemaakt op: 06062014
	Segbroek
	 Mezenlaan 26, het veranderen van de eengezinswoning Mezenlaan 26 door het vervangen van de kozijnen, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 07
	 Lijsterbesstraat 199, het vergroten van de woning Lijsterbesstraat 199 door middel van het maken van een kelder, bekendgemaakt op: 06062014
	Laak
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 07
	 Lorentzplein 22, het veranderen van de luifel van het kantoor Lorentzplein 22 door middel van het plaatsen van een reclame-uiting, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 07
	Scheveningen
	 Maastrichtsestraat 24, het vergroten van de woning Maastrichtsestraat 24 door het realiseren van een dakopbouw en dakterras, bekendgemaakt op: 06062014
	Leidschenveen-Ypenburg
	 Arenastraat 81, het vergroten van de eengezinswoning Arenastraat 81 door het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 06
	 Tom Navislaan 32, het wijzigen van het voordakvlak van de eengezinswoning Tom Navislaan 32 door het plaatsen van een dakkapel, bekendgemaakt op: 06062014
	Segbroek
	 Nieboerweg 207, het uitbreiden van de eengezinswoning Nieboerweg 207, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 07
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 06
	Loosduinen
	 Escamplaan ongenummerd (kavel EL20 en EL21) ter hoogte van Dekkershoek, het realiseren van een damwand aan twee zijden van de nog te bouwen eengezinswoning Escamplaan ongenummerd (kavels EL 20 en EL 21) ter hoogte van Dekkershoek, bekendgemaakt op: 06062014
	Centrum
	 Molenstraat 39, het in- en uitwendig veranderen van de als winkel met woning in gebruik zijnde eengezinswoning Molenstraat 39 tot winkel en 2 woningen, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 07
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	Scheveningen
	 Wassenaarsestraat 67, het verbouwen van de winkel Wassenaarsestraat 67 tot woning door het veranderen van de indeling, het vervangen van de kozijnen en het uitvoeren van onderhoud aan de gevels en het dak, bekendgemaakt op: 06062014
	Laak
	 Waldorpstraat kavel 4 en 5, het oprichten van 64 studentenappartementen en algemene ruimten op het braakliggend terrein Waldorpstraat kavel 4 en 5 (projectnaam Alpha en Omega), bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 07
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	Loosduinen
	 Richard Holstraat 185 tot en met 217, het kappen van zeven naaldbomen (stamomtrek 93 cm tot en met 110 cm) Richard Holstraat 185 tot en met 217 zijerf, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21
	Haagse Hout
	 Waalsdorperweg 255, het inpandig veranderen van de woning Waalsdorperweg 255 door middel van het maken van een constructieve doorbraak, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 07
	Haagse Hout
	 Zuid Hollandplein 1, het inpandig veranderen van het Provinciehuis Zuid Hollandplein 1 door het aanbrengen van sparingen in twee trappenhuizen, bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 07
	Overig
	Verwijderen voertuigen
	Reageermogelijkheid 02
	Reageermogelijkheid 06
	Reageermogelijkheid 07
	Reageermogelijkheid 19
	Reageermogelijkheid 21


	Laak
	 Paets van Troostwijkstraat ter hoogte van nummer 25, Aanvullende informatie: aanhangwagen bruin/grijs (06 juni 2014), bekendgemaakt op: 06062014
	Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 19
	Bezwaarclausule
	Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar:  Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.
	Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie
	U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het: -  Den Haag Informatiecentrum -  stadsdeelkantoor Een besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunt u uitsluitend inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
	Bezwaarschrift
	Vermeld in uw bezwaarschrift:- naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent ) en e-mailadres;- de datum en handtekening;- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;- de argumenten voor bezwaar.
	Uitnodiging zienswijze indienen bij burgemeester
	Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.
	Volmacht
	Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
	Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.
	U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het: -  Den Haag Informatiecentrum   -  stadsdeelkantoor Een besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een aangevraagd beginselplan kunt u uitsluitend inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
	Voorlopige voorziening
	Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.
	Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
	Bezwaarclausule
	Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar:Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.
	U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het: -  Den Haag Informatiecentrum  -  stadsdeelkantoor Een besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een aangevraagd beginselplan kunt u uitsluitend inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
	Bezwaarschrift
	Vermeld in uw bezwaarschrift:- naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent ) en e-mailadres;- de datum en handtekening;- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;- de argumenten voor bezwaar.
	Volmacht
	Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.
	Voorlopige voorziening
	Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de  voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.
	Geen mogelijkheid tot reageren
	Deze mededeling is ter informatie. Er is geen recht om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.
	Heeft u geen internet? 
	Zienswijze
	Als uw beroepschrift bestemd is voor de rechtbank stuur dan de brief naar de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht. Als uw beroepschrift bestemd is voor de Raad van State stuur dan de brief naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
	In de reageertekst staat waar u uw zienswijze kunt indienen. Vermeld bij het indienen van uw zienswijze het adres van de locatie en de betreffende dienst/afdeling of bedrijfsonderdeel. In de reageertekst staat aangegeven waar u de documenten kunt inzien. Dien uw zienswijze in binnen de termijn dat de documenten ter inzage liggen. U kunt vragen dat uw persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt. Doe dit in een los document dat u bij uw zienswijze voegt. Zet op dit document ook het adres van de locatie en het bedrijfsonderdeel.
	Voorlopige voorziening bezwaar
	Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht of bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de reageertekst leest u welke voorzieningenrechter u kunt kiezen.
	Voorlopige voorziening beroep
	Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek dient u in bij de rechter waar u ook uw beroep heeft ingesteld. Dat is bij de  voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht of bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
	Beroep 
	Wanneer kunt u beroep instellen?
	˗ Als u het niet eens bent met de beslissing op een bezwaar
	Heeft u geen internet, dan kunt u uw zienswijze sturen naar het adres dat in de reageertekst staat. U kunt uw zienswijze ook mondeling geven.
	˗ Als bij het besluit staat vermeld dat u direct in beroep kunt gaan
	Wat is een voorlopige voorziening?
	Beroep indienen moet uiterlijk binnen 6 weken vanaf de bij het besluit aangegeven datum. Voor de meeste beroepszaken geldt dat u daarvoor bij de rechtbank van Den Haag moet zijn. Lees in de reageertekst bij wie u in beroep kunt gaan. Maakt u gebruik van internet? Dien uw beroepschrift dan in via loket.rechtspraak.nl/ als uw beroepschrift bestemd is voor de rechtbank. Is het beroepschrift bestemd voor de Raad van State? Dien dit dan in via digitaalloket.raadvanstate.nl/. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. 
	Bezwaar
	Het indienen van een bezwaar of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit zijn werking behoudt gedurende de termijn dat uw bezwaar of beroepschrift in behandeling is.
	Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. 
	Een voorbeeld
	Aan uw buurman is een bouwvergunning verleend en u heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Uw buurman wil beginnen met verbouwen zonder de uitspraak op uw bezwaar af te wachten. Dat mag omdat het indienen van bezwaar geen schorsende werking heeft. Met het indienen van een voorlopige voorziening vraagt u de rechter de buurman te beletten met werkzaamheden te beginnen totdat op uw bezwaarschrift een beslissing is genomen.
	Heeft u geen  internet, dan kunt u het bezwaarschrift  opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.
	Vermeld in uw bezwaarschrift:
	 naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en emailadres;
	 de datum en handtekening;
	Vermeld in uw beroepschrift:
	 een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
	˗ naam, adres en telefoonnummer;
	˗ datum en handtekening;
	˗ een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u in beroep wilt gaan (stuur een kopie mee en noem het kenmerk);
	 de argumenten voor bezwaar.
	Volmacht
	˗ de reden of argumenten waarom u beroep instelt.
	Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.
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