
Van: Mohamed el Hachmioui mohamed.elhachmioui@denhaag.nl
Onderwerp: Verzoek om reactie: Verlening omgevingsvergunning Fahrenheitstraat 335 / Amperestraat 44 (nummer

B.2.20.3786)
Datum: 9 april 2021 om 15:00

Aan: Ramona Verhoek ramona.verhoek@outlook.com, Brenda Riethoven fotobrenda.denhaag@gmail.com, lyene@mail.ru
Kopie: Noha Bouchotrouch noha.gunduz@denhaag.nl, Marjan Meijer marjan.meijer@denhaag.nl, Koen Baart koen@baart.eu

Geachte mevrouw, heer,
 
Tijdens de hoorzitting van 9 maart jl. heeft u aangegeven te willen reageren op het welstandsadvies
van de Welstands- en Monumentencommissie, kennis te willen nemen van het
bezonningsonderzoek en de reactie van het College van burgemeester en wethouders in verband
met archeologie. 

Inmiddels heeft u zoals blijkt uit de bijgaande mail gereageerd op het welstandsadvies. De
commissie zal uw reactie betrekken bij het aan het college uit te brengen advies.
 
De commissie heeft op 30 maart 2021 een reactie van het college ontvangen over archeologie,
zoals door de adviseur Archeologie opgesteld in verband met het verlenen van de
omgevingsvergunning voor de Fahrenheitstraat 335 / Amperestraat 44. 
Ik doe u hierbij deze reactie en het door u gevraagde bezonningsonderzoek toekomen. 

Ik stel u in de gelegenheid om uw eventuele reactie te geven binnen twee weken na heden. Daarna
zal de commissie overgaan tot het uitbrengen van een advies aan het college.

De door u gevraagde notulen van de hoorzitting ontvangt u, zoals gebruikelijk, bij de vaststelling
van het advies van de commissie aan het college.
 
Ten overvloede deel ik u mede dat de bezwaarprocedure wordt aangehouden totdat op de stukken
is gereageerd. 
 
Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften
M. el Hachmioui
Secretaris
 
 

Van: Ramona Verhoek <ramona.verhoek@outlook.com> 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 17:18
Aan: ACB <ACB@denhaag.nl>
CC: Marjan Meijer <marjan.meijer@denhaag.nl>; Mohamed el Hachmioui
<mohamed.elhachmioui@denhaag.nl>
Onderwerp: Verweer welstandscommissie
 
Beste,
Op 4 november 2020 heeft de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Den Haag
mijn bezwaarschrift met kenmerk B.2.20.3786.001 ontvangen inzake het verlenen van
de omgevingsvergunning voor de renovatie- en nieuwbouw voor Fahrenheitstraat 335
en Amperestraat 44.
Op 9 maart j.l. heeft de digitale hoorzitting plaatsgevonden.
Een van de punten van het bezwaarschrift betreft het advies van de Welstands- en
Monumentencommissie. De stellingname is dat het advies van de Welstands- en
Monumentencommissie niet is voorzien van een sterke beargumentatie waarom de
geplande bebouwing aan de Ampèrestraat passend is in de omgeving.De voorzitter
van de hoorzitting heeft besloten dat er binnen een termijn van 10 dagen een formeel
bezwaar mag worden ingediend tegen het advies van de Welstandscommissie.
Het formele bezwaar tegen het welstandsadvies is in de bijlage opgenomen. Ik
ontvang graag een ontvangstbevestiging.
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ontvang graag een ontvangstbevestiging.
Daarnaast zou ik u graag willen herinneren aan het feit dat de overige bezwaarmakers
en ik, zoals besproken tijdens de hoorzitting, nog wachten op:
- Stukken m.b.t. archeologie
- Bezonningsrapport Wolf & Dikken incl 3D beelden
- Notulen van de digitale hoorzitting
Deze zouden, volgens uitspraak van de voorzitter, uiterlijk vandaag in ons bezit
moeten zijn.
In afwachting van uw reactie, verblijf ik.
Met vriendelijke groet,
Ramona Verhoek
 
De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: http://www.denhaag.nl/disclaimer

Verweer 
welsta…ie.msg

Bezonningsonde
rzoek_…05.pdf

Mail-bijlage


