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Gemeenteberichten
Donderdag 21 januari 2021   week 03  

RAADSINFORMATIE

Raadsvergadering 
Op dinsdag 26 januari 2021 om 19.30 uur is er een openbare raadsvergadering.  
Vanwege de recente coronamaatregelen vindt de vergadering niet plaats in het 
gemeentehuis, maar is deze volledig digitaal.

Wilt u de raadsvergadering volgen?
Dat kan via de internetuitzending. Deze 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 inzake N211 Wippolderlaan - advies aan gemeente Westland in verband 

met verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning
• Voorstel tot vaststelling van de Nota Parkeernormen 2021
• Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Hoornsekade 43 

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

Spreekrecht
Aan het begin van de vergadering is er mogelijkheid tot inspreken. Hiervoor gelden 
wel spelregels, zoals vooraf aanmelden bij de griffier, maximaal 5 minuten spreektijd 
en alleen inspreken over agendapunten. Voor aanmelding en meer informatie kunt u 
tot uiterlijk 25 januari 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. U ontvangt dan automatisch een 
mailbericht wanneer 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://overuwbuurt.overheid.nl/kunt u zich gratis abonneren op de 
bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode  
of op onderwerp. U ontvangt dan de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Aangepaste openingstijd 
gemeentehuis op 21 januari

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 

brugleuningen aan de Harnaschdreef kruising 
Lookwatering (sectie H 3752) in Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0006).

- Aanvraag vergunning voor het kappen van een 
treurwilg in de achtertuin aan de Koningin 
Wilhelminalaan 43, 2635 HL Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0009).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
schuur  met overkapping aan de Kreekoever 15, 
2635 BM Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0013). 

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Oomskind 
49, 2635 MB Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0015).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

(APV)vergunningen
- Naar aanleiding van de aanvraag 

exploitatievergunning van KFC Harnaschpolder, 
locatie Hogenhoorn 7, 2635 BN Den Hoorn 
(21Z.000048) is een ontwerp exploitatievergunning 
opgesteld. De aanvraag en de ontwerp 
exploitatievergunning liggen met ingang van 

 22 januari 2021 gedurende een periode van zes 
weken tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage in het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in 
Schipluiden. 

 Met toepassing van het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht, wordt een zogenaamde uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit 
houdt in dat de burgemeester de aanvrager van 
de vergunning alsmede belanghebbenden in 
de gelegenheid stelt om zijn of haar zienswijze 
op deze ontwerp vergunning naar voren te 
brengen. Dit kan mondeling, schriftelijk of digitaal 
gedurende de periode van zes weken waarin de 
ontwerpvergunning ter inzage ligt. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden gezonden naar: 
Burgemeester van Midden-Delfland, team 
handhaving en veiligheid, Postbus 1, 2636 ZG 
Schipluiden. Voor het naar voren brengen van een 
mondelinge zienswijze kan men voor het maken van 
een afspraak telefonisch contact opnemen met het 
team handhaving en veiligheid, (015) 380 41 11. 
U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Maak 
daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. Dit 
formulier en informatie over het digitaal indienen 
van zienswijzen vindt u op

 www.middendelfland .nl/zienswijze. 

 Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de eventueel 
ingebrachte zienswijzen wordt een definitief besluit 
over de aanvraag om de exploitatievergunning 
genomen. 

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van 

stellingen aan de Westernesse 18, 2635 BG Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0484).

Verlengde beslistermijn
- Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag 

voor het vergroten van een dakopbouw aan de 
Keizerin 41, 2635 MC Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2020-0697).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het wijzigen van de 

voorrangsregeling op het kruispunt Gantel – 
Aagtenland en Heernesse in Den Hoorn  
(2020-33004/20Z.005479).

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Heeft u al een nee/ja of nee/nee  
op uw brievenbus?
Vanaf nu is het nóg makkelijker om een sticker aan te vragen. Even bellen of mailen 
naar het gemeentehuis en u heeft ‘m binnen een paar dagen kosteloos in huis:  
www.middendelfland.nl/sticker of (015) 380 41 11. 

Aan u de keuze!
Kiest u voor de nee/ja sticker? Dan krijgt u alleen nog post die voor u bestemd is.  
Per jaar bespaart u daarmee zo’n 33 kilo papier. Liever de nee/nee? Dan bespaart u 
zelfs nog meer. Maar u ontvangt dan óók geen huis-aan-huisblad meer.

Ondernemen na corona
Het coronavirus heeft grote impact op ondernemers en de economie. Veel 
ondernemers zijn getroffen door maatregelen, beperkingen en veranderingen in de 
markt. Bent u ondernemer en vraagt u zich af hoe u verder kunt met uw bedrijf?  
Heeft u schulden opgebouwd, die u zelf niet kunt oplossen? Of overweegt u een 
andere weg in te slaan naar bijvoorbeeld een baan in loondienst? We wijzen u - in 
samenwerking met gemeente Rotterdam - graag op de verschillende mogelijkheden.  
Meer informatie hierover vindt u op www.rotterdam.nl/ondernemenindetoekomst.

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

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

hobbykas aan de Huis te Veldelaan 48, 3155 SG 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0011).

BESLUITEN

Verlengde beslistermijn
- Beslistermijn is verlengd van de 

vergunningsaanvraag voor het wijzigen van de gevel 
van een monument aan de Doelstraat 16, 3155 AH 
Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0707).

- Beslistermijn is verlengd van de 
vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een 
erfafscheiding langs de voorzijde van de woning 
aan de Maassluiseweg 15, 3155 EJ Maasland  
(Z-HZ_WABO-2020-0670).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen 

voor het realiseren van project duurzaam veilig 
maken van de N223 (fase 3b)(sectie Q 1875) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0014).
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Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s 
genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen 
rechten worden ontleend. De officiële bekendmakin-
gen 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.

In Nederland komt een avondklok. De avondklok moet ervoor zorgen dat mensen 
’s avonds minder sociale contacten hebben, dat we thuis zijn in ons eigen huis 
en minder bezoek ontvangen. Zo hopen we er met elkaar voor te zorgen dat het 
coronavirus zich niet verder kan verspreiden.
 
Wat de avondklok precies voor u betekent en wat precies de regels zijn, leest u op 
de website van de gemeente www.middendelfland.nl  
of op de website www.rijksoverheid.nl.
 
Wij begrijpen dat de avondklok een grote invloed heeft op uw sociale leven.  
Maar we rekenen op uw medewerking. Alleen samen kunnen wij corona aan!
 

(Op het moment dat De Schakel gedrukt wordt, is de persconferentie op  
20 januari nog niet geweest. Daardoor konden wij alle precieze maatregelen niet 
meenemen in dit bericht.)

Avondklok om coronavirus af te remmen


