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Snel uw melding doorgeven
over de buitenruimte?
Losliggende stoeptegels, slechte regenwaterafvoer, 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

Download de
‘MijnGemeente’
ownload de
ijnGemeente’ app

Op zoek naar een
stageplaats?

Gemeente Midden-Delfland wil jongeren helpen bij het vinden
van een stageplaats. Door de coronacrisis vinden veel jongeren
moeilijk een stageplaats. Veel bedrijven en organisaties werken
vanuit huis en/ of projecten liggen stil. Hierdoor worden minder
stageplaatsen aangeboden. Jongeren lopen hun stage mis en
kunnen niet verder met hun opleiding. Dat is heel vervelend. De
gemeente wil graag helpen bij het vinden van een stageplaats.

Gemeente Midden-Delfland werkt nauw samen met Work8.
Work8 verzorgt voor de gemeente re-integratietrajecten. Zij
hebben daardoor contact met veel verschillende bedrijven en
organisaties in de gemeente en in de regio. Jongeren kunnen zich
aanmelden bij Work8.
Na een kennismakingsgesprek wordt bekeken welke
ondernemers in het netwerk van Work8 mogelijk een geschikte
stageplaats kunnen bieden. De jongeren nemen daarna zelf
contact op met de ondernemers. Work8 kan daarbij net even de
juiste ingang bieden om een stageplaats te bemachtigen.
Work8
Kent u dus iemand die op zoek is naar een stageplaats? Verwijs
die persoon door naar Sanne Hodzelmans van Work8. Zij is
bereikbaar via telefoonnummer 06-10 33 18 03 of per mail
s.hodzelmans@work8.nl. U kunt jongeren ook verwijzen naar de
website van de gemeente. Daar staat deze informatie ook:
www.middendelfland.nl/stage.
Ondernemers
Bent u ondernemer in Midden-Delfland en heeft u een
stageplaats beschikbaar? Wat fijn dat u jongeren werkervaring
kunt bieden! Wilt u dit doorgeven aan Work8? Dan zorgen zij
ervoor dat geïnteresseerde jongeren contact met u opnemen.

E-mailservice: ontvang automatisch
alle bekendmakingen in uw mailbox

Melding
BuitenRui
Melding
doorgev
BuitenRuimte
doorgeven
Aanvragen en Besluiten

		

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.
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Den Hoorn
AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor bouwwerkzaamheden in
verband met onderhoud aan de gashouders
(AWZI Harnaschpolder) aan de Peuldreef 4, 2635 BX
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0738).
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel op het voor- en achtergevel dakvlak aan de
Looksingel 5, 2635 EB Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2020-0742).
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een Van
der Valk Hotel (Delft A4) aan de Peuldreef, sectie H
2471 (2635 BX) in Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2020-0743).

www.middendelfland.nl

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel en het oprichten van een dakopbouw aan
de Rijksstraatweg 9a, 2635 AC Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2020-0744).
BESLUITEN

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een
parkeerplaats voor elektrisch laden aan de
Weeshuisland ter hoogte van de kruising met de
Egmondland, 2635 MS Den Hoorn (21Z.000020).
- Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een
parkeerplaats voor elektrisch laden aan de Victoria
ter hoogte van de kruising met de Woudseweg, 2635
MD Den Hoorn (21Z.000016).

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het oprichten van een
kantoorgebouw aan de Harnaschdreef, sectie H 3655
(2635 BT) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0702).
- Beslistermijn verlengd voor het wijzigen van de
inrichting van de bedrijfsruimte door het plaatsen
van mezzanine vloeren en material handling
equipment aan de Heernesse 1, 2635 DK Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2020-0615).
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Maasland

BESLUITEN

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het kappen van een
Italiaanse populier aan de Molenweg 6a, 3155 AV
Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0735).
- Vergunning verleend voor het verleggen van de
gasleiding W-521-17 nabij Maassluiseweg 17, sectie
I 571 (3155 EJ) in Maasland
(Z-HZ_WABO-2020-0716).
- Vergunning verleend voor het bouwen van een
nieuw kantoor met loods aan de Kralingerhoek 6,
3155 DG Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0595).
- Vergunning verleend voor het plaatsen van een
tijdelijke woonunit aan de Oostgaag 35c, 3155 CE
Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0386).

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van
achttien woningen aan de Huis te Veldelaan ter
plaatse van huisnummer 16, sectie H 2181
(3155 SE) in Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0739).
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van
een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan De
Herenwei 13, 3155 TT Maasland
(Z-HZ_WABO-2020-0746).
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Delkamp
40, 3155 GD Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0018).
- Aanvraag vergunning voor het vellen van essen aan
de Commandeurskade nabij huisnummer 26,
3155 AD Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0019).
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
herdenkingsobject voor H. Horlings aan de kruising
Kluiskade – Burgemeester Groot Enzerinksingel,
sectie C 3580 (3155 BH) in Maasland
(Z-HZ_WABO-2021-0025).
Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een
parkeerplaats voor elektrisch laden aan de Graaf
Dirk II laan ter hoogte van huisnummer 1, 3155 VB
Maasland (21Z.000019).
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- Vergunning verleend voor het aanleggen van een
warmtetransportleiding tussen de Vlaardingsekade
en Den Haag (WarmtelinQ) langs de
Oostveenseweg, Slinkslootpad en Veenweidepad in
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2020-0625).
Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het restaureren van
het inrijhek van buitenplaats Hodenpijl aan de
Tramkade 23-24, 2636 CT Schipluiden
(Z-HZ_WABO-2020-00784).

Schipluiden
AANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een
nieuwe bedrijfsruimte ter vervanging van een aantal
oude opstallen aan de Rotterdamseweg 235,
2636 KC Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0022).
BESLUITEN
Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het kappen van een es
aan de Gaagweg nabij huisnummer 44a, 2636 AK
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2020-0737).

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 bekendmakingen 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.
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