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Gemeenteberichten
Donderdag 7 januari 2021   week 01  

RAADSINFORMATIE

Commissievergadering 
Op dinsdag 12 januari 2021 is er een commissievergadering. De vergadering begint 
om 19.30 uur. Vanwege de recente coronamaatregelen vindt de vergadering niet 
plaats in het gemeentehuis, maar is deze volledig digitaal.

Wilt u de commissievergadering volgen?
De commissievergadering wordt uitgezonden via de webcast. De uitzending begint 
zoals gebruikelijk enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de 
vergadering live bekijken en u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de 
internetuitzending vindt u op www.middendelfland.nl/vergaderingen-verslagen-en-
stukken. 

Agenda 
• Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Hoornsekade 43.
• Voorstel inzake N211 Wippolderlaan - advies aan gemeente Westland in verband 

met verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning
• Voorstel tot vaststelling van de Nota Parkeernormen 2021
• Brief college Stand van Zaken uitrol “snel Internet in het buitengebied”
• Brief college met raadsupdate Cultuur

De vergaderstukken zijn in te zien 
• Op het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delfland,  

Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden
• Via www.middendelfland.nl/ibabs
• Tablets / app IBabs Pro
 Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger /  Wachtwoord: burger
• www.ibabs.eu 
 Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger /  Wachtwoord: burger

Inspreekmogelijkheden
Om te kunnen inspreken meldt u zich vooraf aan. Dat kan tot en met maandag 
11 januari om 17.00 uur. Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de 
mogelijkheid om de commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende 
agendapunt. Voor onderwerpen die niet op de agenda staan bestaat aan het begin 
van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken.  
De spreektijd is maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan zes aanmeldingen 
kan de spreektijd per inspreker worden ingekort. Voor aanmelding en meer 
informatie kunt u contact opnemen met de griffier, Arjan de Vos. Dat kan via het 
telefoonnummer (015) 380 41 08 of het e-mailadres griffie@middendelfland.nl.

Mailservice
U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een 
mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de 
gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/mailservice.

E-mailservice: ontvang automatisch  
alle bekendmakingen in uw mailbox
Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de 
bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode of op 
onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Losliggende stoeptegels, slechte regenwa-
terafvoer, losgeraakte putdeksels, zwerfvuil, 
overhangende takken, vernielingen, graffiti, 
overlast van wespen... U als inwoner heeft 
als geen ander een goede kijk op uw straat 
of buurt. Het kan zijn dat u een gevaarlijke 
of hinderlijke situatie onder onze aandacht 
wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan 
worden. Dat kunt u op meerdere manieren 
doen.

Hoe geeft u uw melding eenvoudig door?
1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum,  

telefoon (015) 380 41 11
2. Met uw smartphone via de gratis 

MijnGemeente app  
(Google Play of AppStore)

3. Via internet met het formulier  
www.middendelfland.nl/melding

Snel uw melding doorgeven  
over de buitenruimte? 

 Download de
‘MijnGemeente’ app

Melding 
BuitenRuimte 

doorgeven

MD_app_A4flyer2014_def2.indd   13/31/14   11:13 AM

 Download de
‘MijnGemeente’ app

Melding 
BuitenRuimte 

doorgeven

MD_app_A4flyer2014_def2.indd   13/31/14   11:13 AM

Aangepaste openingstijd 
gemeentehuis op 21 januari

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het slopen van de huidige 

woning en het oprichten van een nieuwe woning 
aan de Dijkshoornseweg 128, 2635 ET Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2020-0753).

- Aanvraag vergunning voor het herbouwen van een 
bestaande tussenwoning aan de Hoornseweg 6, 
2635 CM Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0749).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het oprichten van een 

dakopbouw aan de Woudseweg 108, 2635 CG  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0576).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de 

omgevingsvergunning door het wijzigen van de 
inrichting aan ’s-Herenstraat 16, 3155 SH Maasland 
(Z-HZ_WABO-2020-0754).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
aanbouw aan de achterzijde van de woning aan de 
Kerkstraat 2, 3155 AN Maasland  
(Z-HZ_WABO-2020-0757).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het oprichten van een 

veldschuur met ruimte voor melkverwerking aan de 
Oostgaag 31, 3155 CE Maasland  
(Z-HZ_WABO-2020-0547).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van een 

verharding en het realiseren van een voersilo aan de 
Zouteveenseweg 17c, 2636 EG Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2020-0747).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van twee 
vrijstaande woningen met een bijgebouw aan de 
Westlander 44, 2636 CZ Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2020-0752).

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Regelingen
- De inwoners en ondernemers in Midden-

Delfland betalen voor een aantal diensten en 
producten van de gemeente. Dit moet gebeuren 
op basis van de juiste juridische grondslagen. De 
gemeenteraad heeft daarom de Eerste en Tweede 
wijziging Legesverordening Midden-Delfland 2021 
vastgesteld. 

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten 
worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. 
Deze bekend makingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > over bestuur en organisatie
> nieuws en publicaties > officiële bekendmakingen  
Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt  
indienen of in beroep kunt gaan. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

 

Op donderdag 21 januari is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten  
en telefonisch niet bereikbaar. 


