
Verleende omgevingsvergunning, vervangen van balkon hekwerken en

privacyschermen, Dunantstraat 378, 2713 XA, Zoetermeer

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De afdeling VVH heeft onder andere tot taak vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving.

Meer informatie hierover is te vinden op onze website: www.zoetermeer.nl en klik op het thema van

uw keuze.

 

Ontbreken van adresgegevens

Indien in de onderstaande bekendmaking GPS coördinaten zijn aangegeven, dan kunt u deze invoeren

in Googlemaps. Op die manier kunt u de locatie zien waar de aanvraag betrekking op heeft. Indien u

hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Publieksplein.

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

• Dunantstraat 378, 2713 XA Zoetermeer, het vervangen van balkon hekwerken en privacyschermen,

WB20150725 (verzonden d.d. 11 februari 2016);

 

Bezwaar maken?

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit.

Ga naar het digitale formulier 'bezwaar maken' op onze website.

 

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, stuur dan uw bezwaar naar:

 

Gemeente Zoetermeer

College van burgemeester en wethouders

t.a.v. afdeling VVH

Postbus 15

2700 AA Zoetermeer

 

Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail naar ons toe te sturen.

 

Verzoek voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wilt u de werking van het

besluit uitstellen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen. Het verzoek stuurt u naar:
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http://www.zoetermeer.nl/
https://secure.zoetermeer.nl/simeform.php?form=00560993f20e9a6a95bf596328bcc905a608880f2ca4668d


 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage

Sector Bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

 

U kunt alleen een verzoek indienen als u:

- een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend

- een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de voorziening

 

Meer weten?

 

Bel 14 079 of maak gebruik van het contactformulier op onze website.
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http://www.zoetermeer.nl/inwoners/wat-is-14-079_46446?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=14079
http://www.zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie

