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AANVRAAG 

Op 11 februari 2022 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen. 

 

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het vervangen van de aansluiting kabel in verband 

met een verzwaring ter hoogte van de Anna Polakweg tussen perceelnummers 3 en 7 in Den Haag. 

 

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen vindt plaats ter hoogte van de Anna Polakweg tussen 

perceelnummers 3 en 5 in Den Haag.  

 

De aanvraag is ingediend voor de periode van 14 maart 2022 tot en met 26 augustus 2022.  

 

BEOORDELING 

De aanvraag is getoetst aan de weigeringsgronden genoemd in artikel 2:11 lid 7 van de Algemene 

plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV). Uit de toets is komen vast te staan 

dat de gevraagde instemming onder voorschriften kan worden verleend. 

 

Advies: 

Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingewonnen. 

 

Wij hebben op 14 februari 2022 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken, stadsdeel 

Escamp (hierna: wegbeheerder) voor advies over hinder voor de omgeving of inbreuk op het doelmatig 

onderhoud en beheer van de weg voorgelegd.  

 

Op 15 maart 2022 heeft de wegbeheerder aangegeven akkoord te zijn met de gevraagde instemming 

onder voorwaarde welke vermeld zijn in de voorschriften. 

 

Conclusie: 

Wij zullen de gevraagde instemming verlenen. 

 

Gelet op de artikelen 2:10A lid 1en 2:11 lid 1 APV. 
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BESLUIT 

Wij besluiten: 

 

I.          aan[Geanonimiseerd] . de gevraagde instemming voor het vervangen van de aansluiting kabel in 

verband met een verzwaring en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van de 

Anna Polakweg tussen perceelnummers 3 en 7 in Den Haag, conform de bij dit besluit behorende 

tekeningen, te verlenen; 

II.  dat deze instemming geldig is van 8 april 2022 tot en met 26 augustus 2022; 

III. dat de aanvraag en de bij de aanvraag om instemming overgelegde tekeningen onderdeel 

uitmaken van deze instemming, voor zover er daarin geen veranderingen zijn aangebracht; 

IV. aan deze instemming voorschriften te verbinden. 

 

VOORSCHRIFTEN 

De door het college ingevolge artikel 2:10A lid 4 en 5 en artikel 2:11 lid 4 APV vastgestelde nadere 

regels en voorwaarden zijn onverminderd van toepassing. 

Zie voor nadere regels en voorwaarden: www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken 

Zoek op RIS nummers: 170839, 170843 en 170844. 

 

1. minimaal 3 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient de wegbeheerder door 

middel van het meldingensysteem LTC Meldingen en Vergunningen in kennis te 

worden gesteld. De werkzaamheden met bewonersbrief plaatsen per fase met update 

planning en tijdelijke verkeersmaatregelen tekeningen in LTC plaatsen en goedkeuring 

ontvangen; 

 

2. het werk moet worden uitgevoerd binnen de in deze instemming vastgestelde periode; 

 

3. de aanvraag valt in een periode waarbij het erg druk is qua evenementen in het 

Zuiderpark. Hierom dient u voorafgaand met de groenbeheerder [Geanonimiseerd]  

 

4. tevens af te stemmen met het evenementenbureau van de gemeente Den Haag wanneer 

er geen evenementen zijn in het Zuiderpark: Via [Geanonimiseerd]  

 

5. er dienen geen werkzaamheden in de groenzone of opslag materialen uitvoeren nabij 

bomen zonder toestemming afdeling Groenbeheer: [Geanonimiseerd]  

 

6. wijzigingen of aanpassingen van de inrichting terrein moet in overleg met afdeling 

Groenbeheerder geschieden. Het is niet toegestaan om binnen de kroon van de boom 

werkzaamheden te verrichten of een boring /persing uit te voeren of materialen op te 

slaan. Blijf tenminste 1,50 meter uit de boomkroon bij (graaf)werkzaamheden. Volg de 

gestelde eisen van de bomenposter uitvoeren in gemeente Den Haag; 

 

7. uiterlijk iedere vrijdag voor 14.00 uur de restmaterialen en afval afvoeren naar erkende 

verwerker en terrein schoon en netjes achterlaten; 

 

8. voor de start van de werkzaamheden een voorschouw vastleggen met en in overleg met 

de wegbeheerder, na gereed werkzaamheden schouw een week van tevoren plannen met 

de wegbeheerder. 

 

Voorts wijzen wij nog op het volgende: 

 

1. overtreding van enig voorschrift is op grond van artikel 6:1 APV een strafbaar feit, welke 

wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie; 

 

2. het college van burgemeester en wethouders is bevoegd bij overtreding van de voorschriften 

bestuursdwang toe te passen dan wel een last onder dwangsom op te leggen; 

 

http://www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken
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3. deze instemming is alleen van toepassing op de bij deze instemming behorende gewaarmerkte 

tekening aangegeven werkzaamheden. Voor afwijkingen of veranderingen dient u zich in 

verbinding te stellen met de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel 

Escamp; 

 

4. door het verlenen van deze instemming wordt niet vooruit gelopen op enige andere door de 

gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening met betrekking tot de 

onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing; 

 

5. oplevering van de werkzaamheden volgens deze instemming vindt plaats binnen 5 dagen na 

gereedmelding van die werkzaamheden. Hiertoe dient de instemminghouder contact op te 

nemen met de wegbeheerder zoals genoemd in voorschrift 1. Verlenging van deze termijn 

kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Gemeente Den Haag; 

 

6. voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging verwijzen wij u naar het gemeentelijk 

Bodem Informatie Punt (BIP) dat bereikbaar is per e-mail bodeminformatiepunt@denhaag.nl; 

 

7. uitvoeren volgens verkeersafzetting CROW 96B. 

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag, 

namens deze: 

 

[Geanonimiseerd]  

 

 

Afdruk aan: 

 

- 1* DPZ / Wegbeheer Escamp 

 

 

 

  

mailto:bodeminformatiepunt@denhaag.nl
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BEZWAARSCHRIFT 

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

E-mailen kan niet. 

 

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: 

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  

AWB / bezwaar. 

Postbus 12 600  

2500 DJ DEN HAAG 

 

Vermeld in uw bezwaarschrift: 

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) 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. 

 

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. 

 

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag. 

 

http://www.denhaag.nl/bezwaar

