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Geachte [Geanonimiseerd],

Op 9 april 2021 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van de

winkel Escamplaan 297 door het plaatsen van 3 reclame-uitingen op digitale schermen in de etalage. 

Wij hebben u op 28 mei 2021 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 23 juli 2021 aan te vullen.

Binnen de gestelde termijn hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen. In de bijlage bij deze 

brief staat per activiteit een overzicht van de ontbrekende gegevens.

Besluit

Op grond van artikel 4:5, lid 1, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij uw aanvraag 

niet verder te behandelen.

Contact

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met [Geanonimiseerd].

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen,

[Geanonimiseerd]

Teamhoofd team Wabo

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

datum:
28-07-2021
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Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar,

Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.

a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.

b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.

c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke 

omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.

e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.

f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 

'AWB/BEZWAAR' te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - 

vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de 

president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.
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Bijlage

Overzicht ontbrekende gegevens per activiteit.

Activiteit: handelsreclame

De aanvraag is voor wat betreft deze activiteit beoordeeld op volledigheid. Bij deze toets aan de 

Regeling omgevingsrecht is vast komen te staan, dat er gegevens ontbraken.

Binnen de beschikbare termijn hebben wij geen aanvullende informatie ontvangen. In de aanvraag 

ontbreken derhalve de volgende stukken:

1. Aanvraagformulier activiteit ‘Reclame’
- Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor de ontbrekende activiteit 

‘Reclame’.

2. Eenduidige aanvraag
- Een eenduidige aanvraag. Zo zien wij bestickering.

3. Foto’s en tekeningen
- De aangevraagde reclame-uitingen op foto’s en tekeningen. Hieruit dient onder andere de 

maatvoering (hoogte, breedte en dikte) te blijken. Ook dient de hoogte van de reclame, 
gemeten vanaf het maaiveld tot aan de onderkant van de reclame, aangegeven te worden.

- Foto’s van de huidige situatie.
- Foto’s of ander geschikt materiaal van alle omliggende bebouwing met daarop hun 

reclame-uitingen.
- Een overzicht van de afbeeldingen die op de schermen zichtbaar zullen zijn.

4. Toelichting
- De lichtsterkte van de verlichte reclame-uitingen.
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