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omgevingsvergunning van rechtswege voor Laan van Meerdervoort 225 en 227

Geachte mevrouw/mijnheer,
Op 24 maart 2019 hebben wij een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen
van de dansschool met woning Laan van Meerdervoort 225 en 227 tot dansschool en 8 woningen. Uw
aanvraag omvat de activiteit ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en
‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ waarop de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is.
De beslissing op uw aanvraag moet op grond van artikel 3.9 eerste lid van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht uiterlijk op 24 mei 2019 zijn genomen. Binnen de beschikbare tijd is geen beslissing
genomen, waarmee de gevraagde omgevingsvergunning van rechtswege is verleend.
De vergunning van rechtswege geldt als een beschikking.
Indien deze vergunning van rechtswege ernstige gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving behoudt
ons college wel de bevoegdheid deze vergunning aan te passen, dan wel geheel of gedeeltelijk in te
trekken. Wij zullen u, indien van toepassing, tijdig informeren over het vervolg.
Wij wijzen u erop dat met betrekking tot de aangevraagde activiteiten de werkzaamheden moeten
voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De contactpersoon voor uw aanvraag is J. Zumker.
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Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift
indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit 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 kenmerk);
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 rechtbank Den Haag.
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