
Vergaderingen

Gemeenteraad
Tijdstip: donderdag 13 december 2007, 16.00 uur

Raadscommissies
Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening (SRO)
Tijdstip: woensdag 12 december 2007, 09.30 uur

Jeugd en Burgerschap (JB)
Tijdstip: woensdag 12 december 2007, 13.30 uur

Verkeer, Milieu en Leefomgeving (VML)
Tijdstip: woensdag 12 december 2007, 19.30 uur

De raads- en commissievergaderingen vinden (tenzij anders
aangegeven) plaats in de raadzaal, Spui 70.

Belangrijke informatie:
Iedereen kan inspreken in raads- en commissievergaderingen
over de onderwerpen die op de agenda staan. Voor inlichtin-
gen/aanmelden spreektijd kunt u terecht bij de griffie: tel.
gemeenteraad (070) 353 3131, tel. raadscommissies: SWEI:
(070) 353 2317, VBF: 353 2878, VML: 353 2508, JB: 353
2771, MO: 353 3052, SRO: 353 2892. De volledige agenda’s,
besluiten en verslagen van de raad en commissies staan op
internet, www.denhaag.nl, onder ‘bestuurlijke stukken’. De
stukken kunnen worden ingezien in het Gemeentelijk Contact-
Centrum (adresblok 1). Informatie over de raad staat tevens op
politiek.residentie.net en op teletekstpagina 141 van Info-
thuis. Of via e-mail: griffie@denhaag.nl (voor alle vragen en
opmerkingen)

Gemeenteraad, Postbus 19157, 2500 CD Den Haag.

Vergadering Welstands- en
Monumentencommissie
Woensdag 12 december 2007, 13.30 uur in kamer C01.05
van het Stadhuis, Spui 70.

Agenda
1e Sweelinckstraat 55 (balkon,trap/overkapping), Abdis Aleydis-
hof ongd. kavel 40 en 41 (2 eengezinswoningen), Abdis
Badelogehof kavel nr. 21 (beschoeiing), Abdis Clarahof
kavelnrs 7 en 8/Abdis Badelogehof kavel nrs. 21 en 22
(beschoeiing), Appelstraat 230 (uitbreiden/slopen schuur),
Archimedesstraat 46 (dakterras), Badhuisstraat 41 (reclame-
bak), Badhuisweg 240 (kozijn/wijzigen), Binckhorstlaan 215
(reclame), Cornelis Jolstraat 8 (veranderen dak), De Heem-
straat ongd. onder nr.128 A (winkel/reclame), Exploitatie-
nummer 25/26.27/Strandweg ong. (veranderen), Fluwelen
Burgwal 54 (lichtreclame), Frederikstraat 6 (reclame), Hoefka-
de 1246 (uitbouw), Janssoniusstraat ongd. tegenover nr. 43
en Linnaeustraat ong. tegenover 348 (2 lichtmasten), Joan
Maetsuyckerstraat 36 (dakopbouw), Kerkstraat 48 (dakka-
pel/2 dakopbouwen), Klaverstraat 6 (dakopbouw), Landré-
straat 1005/1027 en 1041/1063 (vernieuwen entree puien),
Machiel Vrijenhoeklaan 175 (voorgevel/verwijderen opstal-
len), Newtonstraat 357 en 359 (2 woningen), Ooievaarlaan
16 (uitbouw), Palestrinaweg 10 (dakterras), Piet Heinstraat
66 A (dakkapel), Prinsegracht 313 (uitbreiden), Rijswijkse
Landingslaan nummers 242 t/m 298 (veranderen gevel),
Schoolstraat 34 en 36 (vernieuwen ramen/deur), Statenlaan
103 B (dakterras), Theresiastraat 82 (lichtbak), Valkenboskade

600 (kapverdieping veranderen), Van Nijenrodestraat 109
(dakopbouw), Veenkade 63 en 64 (dakkapel/2 appartemen-
ten), Villapark de Seizoenen (kavel 9) (eengezinswoning),
Wagenstraat 177 en 177 A (restaurant/2 woningen),
Zwaardvegersgaarde 152 t/m 160 (gezondheidsboulevard).

Inzage geagendeerde plannen bij de secretaris van de Wel-
standscommissie (Spui 70, kamer C01.10), op dinsdag vóór
de vergadering (tussen 10.00 en 16.00 uur).

Inspraak is mogelijk op de plannen voor bovengenoemde loca-
ties wanneer naar uw mening de welstand, het aanzien van uw
omgeving, wordt aangetast en u dit kenbaar wilt maken.
Om in te spreken kunt u zich opgeven tot uiterlijk één dag voor
de vergadering bij het secretariaat: te bereiken vanaf 10 uur tot
15 uur tel 353 4366. De inspreektijd is maximaal 5 minuten.

Besluiten burgemeester en
wethouders
Vaststelling beleidsregels voor
belwinkels en internetgelegenheden
Het college van burgemeester en wethouders, gelezen heb-
bende de beleidsnotitie inzake belwinkels en internetgelegen-
heden, onderdeel uitmakende van de Leefmilieuverordening
“Recreatie-inrichtingen c.a.” (herziening en gedeeltelijke
intrekking); gelet op artikel 160 Gemeentewet; Besluit: vast te
stellen de navolgende beleidsregels:
Beleidsregels op grond van titel 4.3 (Beleidsregels) van de
Algemene wet bestuursrecht t.a.v. belwinkels en internetge-
legenheden

Ontheffingregels
Omtrent het te voeren ontheffingenbeleid ten behoeve van
belwinkels worden de volgende regels gehanteerd: 1. Bij de
exploitatievorm van een belwinkel wordt geen onderscheid
gemaakt tussen belwinkel en internetgelegenheid, al dan niet
gemengd of mede gebruikt ten behoeve van detailhandel of
dienstverlening. 2. In woon- en restrictiegebied wordt geen
ontheffing verleend. 3. Rondom een restrictiegebied, wordt
binnen een straal van 250 meter geen ontheffing verleend.
4. In winkelgebied kan ontheffing worden verleend. In ieder
geval wordt geen ontheffing verleend indien binnen een
afstand van 150 meter een andere belwinkel gevestigd is.
5. In overig gemengd gebied kan ontheffing worden ver-
leend. In ieder geval wordt geen ontheffing verleend indien
binnen een afstand van 500 meter een andere belwinkel
gevestigd is. 6. Gestelde voorwaarden bij de ontheffingver-
lening:
a. De inrichting is in overeenstemming met de Winkeltijden-
wet en Verordening Winkeltijden gemeente Den Haag 2006
geopend tot uiterlijk 23.00 uur ’s avonds.
b. Ter plaatse mogen geen spijzen en dranken verkocht of
verstrekt worden voor gebruik ter plaatse.
c. Rond de inrichting mogen geen samenscholingen plaats-
vinden. 
7. Dat dit besluit wordt gepubliceerd in de Posthoorn van week
49 van 2007 en m.i.v. 6 december 2007 tevens terug te vinden
zal zijn op de site http://zbs.denhaag.nl/internet onder risnum-
mer 150726.

Verscherpt beleid vrijhouden van
vluchtwegen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend,
dat I. zij het in verband met de brandveiligheid noodzakelijk
heeft geoordeeld nieuwe, aanvullende regels vast te stellen
met betrekking tot het vrijhouden van vluchtwegen in bouw-
werken, II. dat dit besluit wordt gepubliceerd in de Posthoorn
van week 49 en (inclusief bijlage) m.i.v. 6 december 2007
tevens terug te vinden zal zijn op de site, http://zbs.den-
haag.nl/internet onder risnr. 150716.

Bouwzaken
Aangevraagd
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat in de periode
van 20 t/m 27 nov. 2007 voor de navolgende adressen/locaties
een aanvraag om vergunning is ingekomen: Aanlegvergunnin-
gen (A), Bouwvergunningen (B), Sloopvergunningen (S), Vrij-
stelling ex art. 19 WRO zonder bouwaanvraag (V)

Centrum
Bazarstraat 38 (B), Nassaulaan 26 (B), Dr. Kuyperstraat 7 (B),
Spaarneplein 2 (B), Scheepmakersstraat 75 (B), Bankastraat
114 (B), Spuistraat 46-48 en Achterom 81 (B), Vlamingstraat
19 (B), Fruitweg 28 (B), Boomsluiterskade tussen de num-
mers 14 en 22 (A), Boomsluiterskade tussen de nummers 14
en 22 (S), Buitenhof 35-37 (S), Paulus Potterstraat 360 (S),
Vlamingstraat 16 (B), Achterom 46-A naast Passage 50-52
(B), Spuistraat 30, Passage 54-62 (B), Van de Spiegelstraat 19
(B), Herengracht 48 (B), Bankastraat 114 (B), Hobbemastraat
234-A (B), Televisiestraat 228 (B), Jacob van der Doesstraat
13 en 15 (B), Koninginnegracht 19 (B), Wagenstraat 150-E
t/m 150-Q (B), Piet Heinplein 3 (B)

Escamp
Wateringse Binnentuinen (deelplan Bouwfonds) (blok A, C en
E) (B), Wateringse Binnentuinen (blok A,C, en E) (V), Wate-
ringse Binnentuinen (blok A,C en E) (V), Volendamlaan 670
(S), Sterrenoord 58 (B), Wateringse Binnentuinen (deelplan
Bouwfonds) (blok A,C,E) (B), Veenendaalkade 121 (B), Apel-
doornselaan 59 (B), Beresteinlaan 66 (B), Leyweg t.h.v. zie-
kenhuis Leyenburg (B), Bussumsestraat 149 en 157 (B), Ley-
weg 665 (B), Apeldoornselaan 80 (B), Vledderstraat en
Oosterhesselenstraat (tussen Leyweg en Hoogeveenlaan) (B)

Haagse Hout
Gerstkamp 133 (B), Theo Mann Bouwmeesterlaan 1 (B),
Waalsdorperweg/Hubertusviaduct (B), Neuhuyskade 68 (B),
Gerstkamp 117 (B)

Laak
Bragastraat 142 t/m 156 (B), Haverschmidtstraat 15 (B), Bartje
Blomhof 9 (B), Binckhorstlaan 141 (B), Van den Berghstraat
55 (B)

Leidschenveen-Ypenburg
Mosselsingel 7 (B), Elbe 8 (B), Van Baaklaan, Henk Kompagne-
laan, Pieter v.d. Meulenstraat (Lanen 4A) (B), Engelwortel 10
(B), Harlekijneendstraat 3 (B)

Loosduinen
Piet Moeskopsstraat 5 (B), C.A. van Beverenstraat 40 (B),
Loosduinse Hoofdstraat 282 (B), Petuniaplein 6 (B)

Scheveningen
Borweg 7 (B), Adriaan Coenenstraat 11 (B), Danckertsstraat
ongd. tussen 70 en 76 (B), Groningsestraat 35A (B), Frederik
Hendriklaan 189 (B), Adriaan Goekooplaan 13 (B), Van Boet-
zelaerlaan 110A (B), Frankenstraat 75 (B)

Segbroek
Koningin Emmakade 4a (B), Weimarstraat 103-109 (B),
Roodborstlaan 19 (B), Houtrustweg 90 (S), Wilgstraat 14 (B),
Van Bylandtstraat 126 (B), Wingerdstraat 43 (B), De Savornin
Lohmanlaan 493 (B), Frederik Ruyschstraat 21 en 23 (B),
Nicolaas Tulpstraat 43 (B), Ooievaarlaan 29 (B)

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie
niet betekent dat er vergunning en/of vrijstelling is verleend
of geweigerd. Eventuele voornemens om vrijstelling te verle-
nen alsmede verleende vergunningen en/of vrijstellingen zul-
len te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijk-
heid bestaat de stukken in te zien en eventuele zienswijzen in
te dienen c.q. bezwaar te maken.

Stadsdeelkantoren
De recepties van de stadsdeelkantoren zijn geopend 
van 8.00 tot 16.30 uur.
Centrum: Spui 70, 2511 BT Den Haag, 

telefoon 353 2000
Escamp: Genemuidenstraat 208, 2545 NZ Den Haag,

telefoon: 353 5900
Haagse Hout: Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag, 

telefoon: 353 5800
Laak: Slachthuisplein 25, 2521 EC Den Haag, 

telefoon 353 7700
Leidschenveen-
Ypenburg: Ypenburgse Stationsweg 303,

2496 ZW Den Haag, telefoon 353 6100
Loosduinen: Kleine Keizer 3, 2553 CV Den Haag, 

telefoon: 353 7900
Scheveningen: Scheveningseweg 303, 2584 AA Den Haag,

telefoon: 353 5600
Segbroek: Fahrenheitstraat 190, 2561 EH Den Haag,

telefoon: 353 5700

De volgende gemeenteberichten

verschijnen in de 

Posthoorn van 12 december 2007.

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

GemeenteIijk ContactCentrum
Spui 70, tel.: 353 3000 of via het contactformulier op
www.denhaag.nl/contactformulier. Geopend ma. t/m wo. en vr.
van 9.00 tot 16.00 uur, do. van 9.00 tot 20.00 uur.
Deze publicatie ligt nog één jaar vanaf publicatiedatum ter inzage. 

Dienst Stadsbeheer
Postbus 12651, 2500 DP Den Haag

Milieu en vergunningen
Paviljoensgracht 1, tel. 353 6885/6867
E-mail: milieu&vergunningen@dsb.denhaag.nl
Juridische Zaken en Milieutoezicht,

art 57, en Verkeer tel. 353 6906
Uitvoering Milieutaken
Wet bodembescherming en Wet Milieubeheer
Paviljoensgracht 1, telefoon 353 6628

Parkeren
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Loosduinseweg 13-17, telefoon 353 6206
E-mail: parkeren@dsb.denhaag.nl

Inzage stukken
maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 en van 
13.30 tot 16.00 uur

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) (hoofdvestiging)
Spui 70, postbus 12655 2500 DP Den Haag
telefoon 353 3000

Afdeling Landmeten & Vastgoed
Loosduinseweg 55, telefoon 353 6262

Afdeling Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg
Spui 70, telefoon 353 4800

DSO, Stadsdelen:
De DSO-balie op de stadsdeelkantoren is geopend van 8.15 tot
14.00 uur voor informatie en aanvraagformulieren voor bouw-
vergunningen.Na 14.00 uur alleen op afspraak.

Inspectie bouw- en woningtoezicht
Voor informatie over woningonderhoud, verbouwingen, veiligheid
en illegaal bouwen.
Spreekuur op afspraak, bel tussen 8.15 en 10.00 uur uw 
stadsdeelkantoor.

Projectinspecteurs
Voor informatie over bestemmingsplannen, bouw- en sloop-
aanvragen, bouw- en sloopvergunningen en duurzaam bouwen-
vergunningen.
Spreekuur op afspraak, bel tussen 8.15 en 10.00 uur uw stads-
deelkantoor.

Voor zaken m.b.t. leefmilieuverordeningen en verblijfsinrichtingen
(LMV/VI). Spreekuur op afspraak, bel tussen 8.15 en 10.00 uur
uw stadsdeel kantoor.

N.B.
Voor een bezoek aan het stadsdeelkantoor Centrum dient u zich
te melden bij de receptie van het atrium van het stadhuis aan 
het Spui.
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Deze berichten staan ook op 
www.denhaag.nl/gemeenteberichten



Verleend
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat in de periode
van 20 t/m 27 nov. 2007 de navolgende beschikkingen zijn
afgegeven: Bouwvergunningen (B), Sloopvergunningen (S)

Centrum
Delistraat 27 (B), Mauritskade 7 en 9 (B), Prins Hendrikstraat
46 (B), Noordeinde 36 (B), Wolmaransstraat 10 (B), Schee-
persstraat 54 (S), Korte Poten 11(B), Bankastraat 1-F (B)

Escamp
Abdis Badelogehof ong. kavel 27 (Villapark De Seizoenen)
(B), Menno ter Braakstraat 26 (B), Oosteinde 76 (B), Kwak-
laan tussen 42 en 42a (Wateringse Veld, fase 1) (B), Soest-
dijksekade t/o 866 (B), Voorthuizenstraat 126 (B)

Haagse Hout
Van Zaeckstraat ong. achter Van Alkemadelaan 98 t/m 108
(B), Neuhuyskade 122 (B)

Laak
Withuysstraat 2-4 (B), Goeverneurlaan 482 (B)

Leidschenveen-Ypenburg
Baarssingel 12 (B), Haags Kwartier ter hoogte van nummers
15 t/m 113 (B)

Loosduinen
Dotterbloemlaan 3a (B), Koperwerf 29 (B), Muurpeperlaan
17 (B), Gerrit van der Veenlaan 66 (B)

Scheveningen
Van Stolkweg 4 (B), Frederik Hendriklaan 31 (B), Wassenaar-
sestraat 141 en 143 (B), Strandweg 31-A en 33 (B), Obrecht-
straat 126 (B), Van Boetzelaerlaan 120 (B), Haagsestraat 37 (B)

Segbroek
Kastanjestraat 17 (B), Sijzenlaan 19 (B), Thorbeckelaan 523
(B), Bosbesstraat 135 (B), Appelstraat 121 en 125 (B)

Bezwaar en voorlopige voorziening bij bouw-
vergunning, aanlegvergunning en sloopvergunning
Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemde
besluiten kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzen-
ding van het besluit worden ingediend bij het college van B
en W (adresblok 1) onder vermelding van “bezwaar” in de
linkerbovenhoek.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste in
te houden de naam en het adres van de indiener, de dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U kunt
ook via Internet een bezwaarschrift indienen. Dat kan alleen
via www.denhaag.nl/bezwaar en met een gebruikersnaam en
wachtwoord.
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank kan op verzoek,
een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het bezwaar
schorst namelijk niet de werking van het besluit waartegen het
is gericht. Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening kan
worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank,
sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De
stukken blijven ter inzage totdat de termijn is verstreken waar-
binnen tegen het besluit bezwaar kan worden gemaakt.

Voorgenomen
Aan de volgende aanvragen overwegen burgemeester en
wethouders medewerking te verlenen door vrijstelling te ver-
lenen van het geldend bestemmingsplan op basis van art 15
of 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening (15 of 19).

Centrum
I. Pletterijstraat 7, 11 en 15, het gedeeltelijk veranderen

van de garage met kantoor ten behoeve van een opslag-
ruimte voor vuurwerk (15)

II. Trooststraat 67, het plaatsen van een overkapping aan de
achterzijde van de eengezinswoning (15)

III. Paramaribostraat 21-F, het maken van een dakterras en
het veranderen van de achtergevel van de eengezinswo-
ning (19)

IV. Van Brakelstraat 23, het plaatsen van een scootmobiel-
berging voor de duur van vijf jaar (19)

V. Van Ostadestraat 502, het plaatsen van een scootmo-
bielberging voor de duur van vijf jaar (19)

Escamp
VI. Dalerveenstraat (blok A) en Windesheimstraat (blok B en

D), verzoek om vrijstelling tot het realiseren van een
opbouw op de 3e en 4e verdieping, alsmede het maken
van een uitbouw op de 3e verdieping (19)

Haagse Hout
VII. Van Nijenrodestraat 109, het veranderen en vergroten

van de eengezinswoning met een dakopbouw (19)

Loosduinen
VIII. Schapenatjesduin 22, het plaatsen van een houten ber-

ging bij de woonwagen (19)

Scheveningen
IX. Van Stolkweg 11, het aan de achterzijde veranderen en

vergroten van het kantoor met dienstwoning (19)

De genoemde ontwerpbesluiten en aanvragen met de daarbij
behorende relevante stukken liggen met ingang van 6 dec.
2007 gedurende zes weken (art. 15 twee weken) voor een
ieder ter inzage bij de DSO-balie van het betreffende stads-
deelkantoor (adresblok 3 + 4) en bij het Gemeentelijk Con-
tactCentrum (adresblok 1). Gedurende bovenstaande termijn

kan een ieder zienswijzen naar voren brengen. Zij kunnen
deze bekendmaken bij het college van B en W, ter attentie
van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (adresblok 3). De naar
voren gebrachte zienswijzen zullen bij de beoordeling van de
aanvragen worden betrokken. Uw zienswijze dient voorzien
te zijn van uw naam en adres, de datum, tegen welk besluit
uw zienswijze zich richt en de redenen van uw zienswijzen.
Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling uw zienswijze
kenbaar te maken. Dit kan alleen op afspraak. Een afspraak
kunt u maken via het loket van het stadsdeelkantoor (adres-
blok 4).

Diverse vergunningen
Aangevraagd
In het kader van de Algemene Politieverordening voor ’s-Gra-
venhage zijn de volgende vergunningen aangevraagd: Nacht-
ontheffing sluitingstijden (Ns), Evenementen (Ev), Ontheffing
nachtelijke werkzaamheden (N), APV vergunning art. 57
Recreatie-inrichting (Re), Opbreekvergunning/Kabels en Lei-
dingen (Ob), Grondgebruik (Gb)

Centrum
1. Alexanderveld, Alexanderplein en Burgemeester Marij-

nenlaan, 28 jan.-28 mrt. 2008, herinrichting en kolkaan-
sluitingen (Ob)

2. Maasstraat, 21 dec. 2007, kerstmarkt (Ev)
3. Annastraat, 7-11 jan. 2008, nieuwe aansluiting (Ob)
4. Noordeinde 13, 7 jan.-11 feb. 2008, plaatsen steiger

(Gb)
5. Radarstraat, tussen nr. 1 en nr. 2, 7-20 dec. 2007, leggen

kabel (Ob)
6. Herenstraat 25-25A, cafetaria met nachtontheffing (Ns)
7. Herenstraat 25- 25A, cafetaria met nachtontheffing (Re)
8. Boomsluiterskade 14, 7 jan.-11 apr. 2008, realisatie 4

herenhuizen (Ob)
9. Herman Costerstraat 53, 14-21 jan. 2008, huisaansluitin-

gen Casema (Ob)
10. Koningstunnel, Koningskade, noord-, zuid- en westbuis,

3 en 4 mrt., 9 juni, 22 en 23 sept. en 8 dec. 2008, 22.00-
6.00 uur, periodiek onderhoud, aan bussen wordt toe-
gang verleend (Ob)

Escamp
11. Erasmusweg hoek Loevesteinlaan, overname standplaats

voor de verkoop van bloemen en planten (Gb)

Haagse Hout
12. Schenkplein, 28 jan.-7 mrt. 2008, asfalterings-, frees-,

breek- en zaagwerkzaamheden (N)
13. Vlaskamp, sporthal Overbosch, 13 apr. 2008, 15.00-

20.00 uur, kickboksevenement (Ev)
14. Vlaskamp, 15 jan.-15 aug. 2008, onderzoeksunit bevol-

kingsonderzoek (Gb)

Laak
15. Rijswijkseweg 600, 19 op 20 jan. 2008, tot 7.00 uur, ver-

jaardag (Ns)
16. Goeverneurlaan hk. A. Drostlaan, 7 jan.-31 juli 2008, 2

containers (Gb)
17. Binckhorstlaan 287, 14-31 jan. 2008, leggen kabel (Ob)
18. Isingsstraat 114, cafetaria (Re)

Leidschenveen-Ypenburg
19. Wethouder Fischerplantsoen e.o., Blauwe Loper, winkel-

centrum Ypenburg, 21 dec. 2007- 1 jan. 2008 drum-
band/steelband, bouwen drijvend platform, ijsbaan,
vuurwerkshow en plaatsen kerstboom (Ev)

20. Laan van Nootdorp/Laan van Hoornwijck, 4 jan-2 mei
2008, plaatsen van masten en draagarmen, aanbrengen
bovenleiding (N)

Loosduinen
21. Ockenburgh, puinduinen, 27 jan. 2008, RTC Puinduin-

run (Ev)
22. Treublaan t.h.v. laad- en loshaven Albert Heijn, 20 dec.

2007-7 jan. 2008, koelcontainer (Gb)
23. Ockenburghstraat 21, 2-4 jan. 2008, kabelwerkzaamhe-

den (Ob)

Scheveningen
24. Scheveningse Boulevard naar Grote Markt, 27 jan. 2008,

optocht Tomos en Puch (Ev)

Segbroek
25. Columbusstraat 292, 26 op 27 jan. 2008 (Ns)
26. Columbusstraat 292, 9 op 10 feb. 2008 (Ns)

U kunt de stukken vanaf 6 dec. 2007 gedurende twee weken
inzien bij het desbetreffende stadsdeelkantoor (adresblok 4)
en het Gemeentelijk ContactCentrum (adresblok 1). De aan-
vragen Ns en Re liggen vier weken ter inzage.
U kunt als belanghebbende uw schriftelijke zienswijze indie-
nen bij het desbetreffende stadsdeelkantoor (adresblok 2)
t.a.v. de burgemeester. De vergunningen Gb, Ob en N kunt u
indienen t.a.v. burgemeester en wethouders. Vermeld de
omschrijving zoals gepubliceerd. Voor het mondeling indie-
nen van uw zienswijze en voor het verkrijgen van informatie
kunt u contact opnemen met desbetreffende diensten of
stadsdeelkantoren.

Kapvergunningen
Aangevraagd

Centrum
1. Bankastraat 101- 101 A, 1 kersenboom
2. Malakkastraat 172, achtertuin, 1 dennenboom

Escamp
3. Doldersestraat 32, 1 meidoorn, niet standvastig
4. Ransdorpstraat 56, 1 robinia, staat scheef
5. Leyweg, bouwplaats stadsdeelkantoor, 2 platanen
6. Loevesteinlaan t.h.v. 711, 1 robinia, zeer slechte vitaliteit

Haagse Hout
7. Mankesstraat 113, 1 den, boom staat te dicht op gevel,

gevaar voor omvallen

Scheveningen
8. Maurits de Brauwweg 10, 3 zeedennen, veroorzaken

schaduw, gevaar voor omwaaien
9. Sweelinckplein 72, 1 naaldboom, te groot voor stand-

plaats, veroorzaakt overlast

U kunt de stukken inzien bij het desbetreffende stadsdeelkan-
toor (adresblok 4) en het Gemeentelijk ContactCentrum
(adresblok 1) van 6 t/m 20 dec. 2007. U kunt als belangheb-
bende uw schriftelijke zienswijze indienen bij het desbetreffen-
de stadsdeelkantoor (adresblok 4) t.a.v. burgemeester en wet-
houders. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze en
voor het verkrijgen van meer informatie kunt u contact opne-
men met bovenstaande desbetreffende stadsdeelkantoren.

Verleend
Vergunningen verleend op 16 (nr. 2), 23 (nrs. 3 t/m 6 en 12)
en 27 (nrs. 7 t/m 11), of verzonden op 21 (nr. 1), 22 (nr. 15),
23 (nr. 14) en 26 nov. 2007 (nrs. 13 en 16 t/m 18).

Centrum
1. Alexanderstraat 18, voorzijde, 1 acacia

Escamp
2. Doorwerthstraat 3, 1 den, scheef, wortelopgroei en risi-

co omvallen
3. Erasmuspark, 2 berken, staan in doorloop vluchtweg
4. Loevesteinlaan t.h.v. Steenwijklaan, in talud, 1 meer-

stammige appel, i.v.m. vasthouden zwerfvuil en onder-
houd gazon

5. Uithofslaan 50, 8 coniferen en 1 es, staan in de beschoei-
ing, kans op omwaaien

6. VTV De Uithof, tuin 58, 2 cypressen, te groot voor de
standplaats

Haagse Hout
7. J.P. Coenstraat, 1 iep
8. Raamweg 21/22, 1 haagbeuk
9. J. Bildersstraat 11, 3 linden

10. Laan van Nieuw Oost-Indië 142, 1 esdoorn
11. Hanedoesstraat 37, 1 berk

Laak
12. Leeghwaterplein, 13 prunussen
13. Calandstraat, 4 meelbessen

Loosduinen
14. Groen van Prinstererlaan, 30 bomen

Scheveningen
15. Kanaalweg 113, 1 conifeer
16. Badhuisweg 65, 7 coniferen, oude en te breed uitge-

groeide haag
17. Nieuwe Parklaan 145-147, 1 esdoorn, te groot voor

standplaats, te dicht tegen woning
18. Leuvensestraat 52, 1 conifeer, te groot voor standplaats

De stukken liggen van 6 t/m 20 dec. 2007 ter inzage bij het
desbetreffende stadsdeelkantoor (adresblok 4) en het
Gemeentelijk ContactCentrum (adresblok 1). Belanghebben-
den kunnen binnen 6 weken na datum afgifte van vergun-
ning een bezwaarschrift indienen bij het college van B en W
(adresblok 1). Zie voor de eisen aan een bezwaarschrift onder
“Verkeerszaken, Gehandicaptenparkeren, Besluiten”.

Kinderopvangregister
Geregistreerd

Centrum
Riouwstraat 216, Van Ostadestraat 245, Sirtemastraat 400

Escamp
Marterrade 312, Exloostraat 12

Laak
Van den Broekstraat 22

Loosduinen
C.A. van Beverenstraat 40, Loosduinse Uitleg 10, Loosduinse
Uitleg 10, Schapenatjesduin 1

Segbroek
Copernicusstraat 159

Wijziging register
Centrum

Lange Lombardstraat 35

Escamp
Swanenburgstraat 46

Laak
Elboogstraat 68

Leidschenveen-Ypenburg
Eksterhof 3, Weidevogellaan 291

Loosduinen
Donker Curtiusstraat 4-6
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Scheveningen
Galvanistraat 43

Segbroek
Vlierboomstraat 366

Verwijderd
Centrum

Riouwstraat 13, Gedempte Sloot 7

Escamp
Marterrade 312

Scheveningen
2e Messstraat 31

Segbroek
Daguerrestraat 173

Het Kinderopvangregister ligt ter inzage bij de gemeente
Den Haag, Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn, afdeling
Beheer en Ondersteuning Stedelijk Onderwijs, Spui 70, na
afspraak via telefoonnummer 070 - 353 5570. Het register is
ook in te zien via www.denhaag.nl/kinderopvang.

Leefmilieuverordeningen
Ontwerp-raadsvoorstel
Bij het Gemeentelijk ContactCentrum (adresblok 1) en de
stadsdeelkantoren (adresblok 4) (DSO-balie elke werkdag van
08.15 tot 14.00 uur; ná 14.00 uur uitsluitend op afspraak) ligt
van 7 dec. 2007 t/m 17 jan. 2008 ter inzage het Ontwerp-
raadsvoorstel inzake de Leefmilieuverordeningen “Het Oude
Centrum en de Stationsbuurt (OCS)” en “Recreatie-inrichtin-
gen c.a. (Reca)”.

De leefmilieuverordeningen
Tot voor kort golden in Den Haag twee leefmilieuverordenin-
gen (LMV’s), te weten: “Het Oude Centrum en Stations-
buurt” (LMV-OCS) en voor de meeste andere deelgebieden
geldt de “LMV Recreatie-inrichtingen c.a.” (LMV-Reca). De
beide LMV’s bevatten regels voor: kamerverhuur, paddo-
shops, belwinkels, drugsdealpanden, hennepkwekerijen,
seksinrichtingen, sport-, muziek- en dansgelegenheden,
horecagelegenheden (waaronder vallen afhaalwinkels en
zalenexploitatiebedrijven). Voor de meeste functies kan onder
voorwaarden ontheffing worden verleend.

Evaluatie LMV’s 2005 en rechtspraak Raad van State
Bij een evaluatie van de LMV’s bleek dat ze op een aantal
punten kunnen worden ‘afgeslankt’. Inmiddels zijn veel
bestemmingsplannen geactualiseerd en is het nodige veran-
derd in de regelgeving op rijks- en gemeentelijk niveau. Door
deze ontwikkelingen zijn de LMV’s voor een aantal gebieden
en onderwerpen (functies) niet meer nodig. Daarnaast is door
de Raad van State RvSt) een principieel standpunt ingenomen
over de gelding van LMV’s. Bepaald is, dat een LMV vervalt
voor die gebieden, waarvoor na de vaststelling van de LMV
een nieuw bestemmingsplan in werking is getreden.

De veranderingen samengevat
De “LMV-OCS” is geheel vervallen sinds het bestemmings-
plan “Het Oude Centrum” van kracht is geworden. De
“LMV-Reca” (in werking op 31 maart 1994) is vervallen voor
alle gebieden waarvoor ná 31 maart 1994 een nieuw bestem-
mingsplan van kracht is geworden. In dit raadsvoorstel is een
lijst opgenomen van de bestemmingsplangebieden waarvoor
de “LMV-Reca” is vervallen.

Overige veranderingen:
• de functies horeca, prostitutie-inrichtingen en sexclubs,

hennepkwekerijen en drugsdealpanden worden uit de
LMV-Reca gehaald;

• het beleid voor belwinkels en internetgelegenheden
wordt aangescherpt. In de toelichting van de “LMV-
Reca” wordt een toelichtende tekst over belwinkels en
internetgelegenheden opgenomen;

• op een nieuwe kaart (S 10664) is het gebied afgebeeld,
waar de “LMV-Reca” blijft gelden.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar
zienswijze kenbaar maken aan de Gemeenteraad, Postbus 19
157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een
zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een
afspraak maken via telefoonnummer: 070-353 4461.

Milieuzaken
Ontwerp Actieplan luchtkwaliteit Den
Haag 2007-2015
Burgemeester en wethouders van Den Haag maken bekend dat
zij voornemens zijn het Actieplan luchtkwaliteit Den Haag 2007-
2015 vast te stellen. In dit ontwerp actieplan geven burge-
meester en wethouders aan welke maatregelen worden geno-
men om te gaan voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit.
Tegen het ontwerp Actieplan kan een ieder, binnen de onder-
staande termijn, schriftelijk of mondeling zienswijzen naar
voren brengen. Wie zienswijzen naar voren brengt kan tevens
verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Dit verzoek moet, indien de zienswijzen schriftelijk naar voren
worden gebracht, in een aparte brief, tegelijkertijd met de
schriftelijke zienswijzen waarin u dan geen persoonlijke gege-
vens vermeldt, worden ingebracht.

De schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Den Haag, p/a Dienst
Stadsbeheer, Bedrijfsonderdeel Milieu en Vergunningen,
afdeling Beleid, Postbus 12651, 2500 DP Den Haag.

Het ontwerp Actieplan ligt voor een ieder ter inzage van 6
dec. 2007 t/m 17 jan. 2008 en kan worden ingezien in het
Gemeentelijk Contactcentrum (adresblok 1) en de stadsdeel-
kantoren (adresblok 4).
Voor meer informatie kunt u de website raadplegen:
www.denhaag.nl/lucht of contact opnemen met de Dienst
Stadsbeheer, bedrijfsonderdeel Milieu en Vergunningen, afde-
ling Beleid, de heer J.J. Robanus Maandag, telefoon (070) 353
6463 of mevrouw C.S. van den Berg, telefoon (070) 3536982.
U kunt ook emailen naar lucht@dsb.denhaag.nl.

Monumentenvergunningen
Wijzigen gemeentelijke monumenten
Aanvragen
Er zijn aanvragen ingediend voor het wijzigen van gemeente-
lijke monument:

- Wagenstraat 177-177A

De stukken liggen van 6 t/m 19 dec. 2007 ter inzage bij de
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Ruimtelijke Orde-
ning en Monumentenzorg (adresblok 3). In deze periode
kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze naar
voren brengen bij voornoemde afdeling.

Slopen beschermde stadsgezicht (artikel 37 van de
Monumentenwet 1988)
Er is een aanvraag ingediend voor het (gedeeltelijk) slopen van:

- Spuistraat 46-48/Achterom 81

Dit plan ligt van 6 dec.2007 t/m 9 jan.2008 ter inzage bij de
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Ruimtelijke Ordening en
Monumentenzorg (adresblok 3). Belanghebbenden kunnen
gedurende deze termijn hun zienswijze schriftelijk naar voren
brengen bij voornoemde afdeling.

Wijzigen Rijksmonumenten
Ontwerpbesluit verlening
Burgemeester en wethouders overwegen vergunning te ver-
lenen voor het wijzigen van:

- Zeestraat 65B

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 6 dec. 2007 gedurende zes
weken ter inzage bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afde-
ling Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg (adresblok 3).
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden monde-
ling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij voor-
noemde afdeling.

Geen zienswijze ingekomen
Naar aanleiding van de publicatie van het ontwerpbesluit is
geen zienswijze ingekomen voor:

- Lange Houtstraat 33-35 en Korte Voorhout 3

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben op 29 nov. 2007 ver-
gunning verleend voor het wijzigen van:

- Lange Houtstraat 33-35 en Korte Voorhout 3

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na de datum van het betreffende besluit beroep aan-
tekenen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuurs-
recht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Verkeerszaken
Verwijderen voertuigen
De volgende voertuigen staan geruime tijd (in ieder geval lan-
ger dan 3 dagen) op de volgende locaties aan de openbare
weg geparkeerd:

Centrum
1. Spijkermakerstraat t.h.v. perceel 156, invalidenvoertuig,

kleur rood

Escamp
2. Vreeswijkstraat t.h.v. nr. 627; witte open 1-assige houten

aanhangwagen met blauwe randen

Laak
3. Allard Piersonlaan 266, 1-assige bruine open aanhang-

wagen, geen kenteken. Deze is gevuld met puinafval c.q.
restafval.

4. Rosseelstraat 111, 1-assige beige gesloten aanhangwa-
gen, merk Alpenkreuzer, geen kenteken.

5. Rosseelstraat 111, 1-assige, blauwe open aanhangwa-
gen, geen kenteken, gevuld met afval, staat op uitrit.

6. Waldorpstraat ter hoogte van Lantarenpaal 97, 2-assige
witte gesloten aanhangwagen, geen kenteken, met hier-
op de tekst “Spaanse Churros”.

Het is verboden een dergelijk voertuig gedurende 3 achter-
eenvolgende dagen op de weg te parkeren (art. 42 Algeme-
ne Politieverordening voor ’s-Gravenhage). De voertuigen
zijn inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Voor
ad. 1: 19 dec, ad. 2: 20 dec. en ad. 3 t/m 6: 11 dec. 2007
moet aan deze overtreding een eind zijn gemaakt door de
voertuigen te verwijderen van de (openbare) weg. Indien de
voertuigen niet voor die tijd zijn verwijderd, dan is de
gemeente genoodzaakt dit te doen. De door de gemeente
gemaakte kosten worden verhaald. Voor eventuele vragen
kunt u contact opnemen met (ad. 3 t/m 6) Handhavingsteam
Laak, Thijssestraat 45 te Den Haag, tel. 070-3537728, (ad. 1)

Handhavingsteam Centrum 1, tel. 070-353 8634, (ad. 2)
Handhavingsteam Escamp 1, tel. 070-353 5830). Belangheb-
benden kunnen voor (ad. 3 t/m 6) 11 december 2007 (ad. 1)
19 dec. 2007 en (ad.2) 17 jan. 2008 een bezwaarschrift tegen
een besluit indienen bij het college van B en W (adresblok 1).
Zie voor de eisen aan een bezwaarschrift onder “Verkeersza-
ken, Gehandicaptenparkeerplaatsen, Besluiten”.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Instellen gehandicaptenparkeerplaatsen individueel (door het
aanbrengen van het bord E6 van bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van een
onderbord) op de volgende wegen:

Besluiten
Escamp

1. Soestdijksekade nabij perceelnr. 388
2. Twickelstraat nabij perceelnr. 510

Haagse Hout
3. De Moucheronstraat nabij perceelnr. 59

Scheveningen
4. Adriaan Pauwstraat nabij perceelnr. 7

Segbroek
5. Thomsonlaan nabij perceelnr. 103
6. Copernicuslaan nabij perceelnr. 79 met onderbord 22:00-

08:00 uur

De stukken liggen ter inzage van 6 dec. 2007 t/m 17 jan.
2008 bij:
- Dienst Stadsbeheer, Bedrijfsonderdeel Parkeren (begane

grond) (adresblok 2)
- Het desbetreffende stadsdeelkantoor (adresblok 4)
- Het Gemeentelijk ContactCentrum (adresblok 1)

Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn
bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en tenminste bevatten:
- naam en adres van belanghebbende
- datum en handtekening
- een omschrijving van het besluit (plus kopie van het

besluit, dit geldt niet voor “Verkeerszaken: Gehandicap-
tenparkeerplaatsen”)

- de gronden van het bezwaar
- een volmacht voor het geval het niet door de belang-

hebbende zelf, maar namens hem of haar door een ander
wordt ingediend

- vermelding van ‘AWB/Bezwaar’ in de linkerbovenhoek
van de envelop.

U kunt ook via Internet een bezwaarschrift indienen. Dat kan
alleen via www.denhaag.nl/bezwaar en met een gebruikersnaam
en wachtwoord (DigiD). Indiening per email is niet mogelijk.
De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed
dat -gelet op de betrokken belangen- vereist, ook een voorlo-
pige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank, Postbus 20 302, 2500 EH
Den Haag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dienst Stadsbeheer, Bedrijfsonderdeel Parkeren (adresblok 2).

Wet bodembescherming
Meldingen
Besluit Uniforme Saneringen
Burgemeester en wethouders hebben op 26 nov. 2007 mel-
ding gekregen inzake de volgende locatie(s) van bodemver-
ontreiniging voor het uitvoeren van een BUS-sanering (Besluit
Uniforme Saneringen). De saneerder kan binnen 5 weken na
de datum van melding starten met de sanering, tenzij het
bevoegd gezag hem binnen 5 weken na de datum van mel-
ding schriftelijke mededeelt dat de melding niet in overeen-
stemming is met het Besluit Uniforme Saneringen. Deze
mededeling is geen besluit waartegen bezwaar of beroep
mogelijk is.

- Beeklaan 56-74, De Gheijnstraat 140-142, locatiecode
0500123

Instemming saneringsverslag
Burgemeester en wethouders hebben een melding gekregen
inzake de volgende locatie(s) van bodemverontreiniging en
zullen de procedure(s) starten voor het nemen van de
beschikking(en):

- Saenredamstraat 2 e.o., locatiecode 0900219
- Rijklof van Goensstraat 3, locatiecode 2520009

Openbare voorbereidingsprocedure 3.4 -
Besluiten
Burgemeester en wethouders hebben inzake de volgende
locatie(s) van bodemverontreiniging als volgt beschikt:

Geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan
de sanering niet spoedeisend is

- Pletterijkade 41-48, locatiecode 0300106

Gevallen van ernstige bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is

- Jasmijnstraat 3-11, Meidoornstraat 19-29 e.o {Jas-
mijnstraat 1-63 en 2-32, Laurierstraat 133-175,130,
Meidoornstraat 11-79,106-154, Mient 2-116, Rhodo-
dendronstraat 1-75, 2-52, Spiraeastraat 1-5, Valkenbos-
kade 152-250}, locatiecode 2220020
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Instemming saneringsplan

- Pletterijkade 41-48, locatiecode 0300106

U kunt de desbetreffende stukken van 6 dec. 2007 t/m 16
jan. 2008 inzien bij het Gemeentelijk Contactcentrum (adres-
blok 1).

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belangheb-
bende? Dan kunt u een beroepschrift indienen. Stuur dit
uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking naar:
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.

In het beroepschrift moet het volgende staan:
- naam en adres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u

in beroep wilt gaan (stuur een kopie mee of noem ook
het kenmerk);

- de reden of argumenten waarom u beroep instelt.

Op www.denhaag.nl/beroep vindt u meer informatie. Bij een
spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Raad van
State, telefoonnummer 070-4264426.

Verkorte procedure 4.1 - Besluiten
Burgemeester en wethouders hebben inzake de volgende
locatie(s) van bodemverontreiniging als volgt beschikt. Voor
onderstaande locaties is de verkorte procedure gevolgd,
waarbij burgemeester en wethouders hebben besloten geen
inspraak te verlenen conform afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht. Dit betekent dat de ontwerpfase van het
besluit is overgeslagen.

Instemming Saneringsverslag Besluit uniforme
sanering (BUS)

- Amsterdamse Veerkade ong (t.h.v. 52-72), locatiecode
0200093

U kunt de desbetreffende stukken van 6 dec. 2007 t/m 16
jan. 2008 inzien bij het Gemeentelijk Contactcentrum (adres-
blok 1).

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belangheb-
bende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit
uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking naar:
Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar,
Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag.

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:
- naam en adres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u

bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het ken-
merk);

- de argumenten voor bezwaar;
- dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan

een volmacht mee.

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. Via
de site kunt u ook een digitaal bezwaarschrift indienen. Bij
een spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Voor meer informatie over de Wet bodembescherming en de pro-
cedures kunt u zich wenden tot de Dienst Stadsbeheer, Bedrijfs-
onderdeel Milieu en Vergunningen, telefoon 070-353 6553.

Wet milieubeheer
Ontvangen meldingen
(art. 8.41 Algemene Maatregelen van Bestuur)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen
ontvangen in het kader van Algemene Maatregelen van
Bestuur (AMvB) op grond van de Wet Milieubeheer. Bedrij-
ven waarop een AMvB van toepassing is, zijn ontheven van
de vergunningplicht, maar moeten wel voldoen aan de alge-
mene regels van de AMvB.
Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen (H), Detailhandel en
ambachtsbedrijven (D), Voorzieningen en installaties (Vi),
Opslag en transportbedrijven (Ot), Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval (Bs)

Dirk Hoogenraadstraat 75 (H), Uithofslaan (Vi), Oude Waals-
dorperweg 61(Vi), Oude Middenweg 241 G (D), Laan van
Ypenburg/Ypenburgse Stationsweg (Vi), Gaslaan 141 (New-
tonstraat) (Vi), Gaslaan 141 (C. Rebeque) (Vi), Houtzagers-
singel 22 (H), Jasmijnstraat 2 (H), Spaarneplein 14 (H), Steen-
wijklaan 62 (H), Rembrandtstraat 1 -1a (H), Camera Obscu-
rastraat (Vi), Cartesiusstraat 218 (D), Middelweg 12 (Bs), Val-
kenboslaan 382 (H), Rijswijkseweg 130 (D), Hazelaar- en
Liguestraat (Vi), Mauritskade (Vi), Meteoorstraat 68 (Vi),
Westvlietweg 0 (Vi), Tauber 3 (Ot), Laan van Meerdervoort
469 (H), Schimmelweg 200 (H), Goudsbloemlaan 86 (H),
Wenckebachstraat (H), Goudenregenplein 11 (H), Ketting-
straat 10 (H), Hoefkade (H), Oude Molstraat 11 A (H), Uit-
enhagestraat 12 (H)

Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Inlichtingen:
Voor meer informatie over de Wet milieubeheer en/of Mel-
dingen-procedures kunt u contact opnemen met de Dienst
Stadsbeheer, Bedrijfsonderdeel Milieu en Vergunningen,
kamer PG 03.43 (adresblok 2).
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