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Contactpersoon 

Register Kinderopvang Den Haag 

Dienst 

Onderwijs, Cultuur en Welzijn 

Afdeling 

Productgroep Onderwijszaken 

Telefoonnummer 

(070) 353 57 77 

E-mailadres 

registerkinderopvang@denhaag.nl  
 

 

Datum 

22 maart 2023 

 

Onderwerp 

wijziging registratie Landelijk Register Kinderopvang (kindplaatsen) 

  

Beste houder, 

 
U verzocht ons om het aantal kindplaatsen van kinderdagverblijf Dagopvang en BSO Westvliet, 

Westvlietweg 55 in Den Haag (316242330) te verhogen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). GGD 

Haaglanden deed een incidenteel onderzoek. In deze brief leest u ons besluit. 

 

Wijziging registratie LRK 

Op 22 maart 2023 wijzigen wij het aantal kindplaatsen naar 221. Het is belangrijk dat u de wijziging in 

het LRK controleert. 

 

Incidenteel onderzoek 

Uit het onderzoek blijkt dat de uitbreiding redelijkerwijs zal plaatsvinden volgens de beoordeelde 

kwaliteitseisen. Wij baseren ons op het inspectierapport. De toezichthouder stuurde u dit rapport en 

publiceert deze in het LRK. 

 

Heeft u vragen? 

Stuur ons een e-mail. Bellen kan op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur. De contactgegevens vindt u 

rechts bovenaan deze brief.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Den Haag, 

namens dezen, 

 

Celine Poot 

Productgroepmanager Onderwijszaken 

 

Deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.  

 

 

 

 
1 Op grond van artikel 1.47, lid 2, Wet kinderopvang. 

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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Bezwaar 

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 emailadres; 

- 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 de rechtbank Den Haag. 
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