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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
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Aangepaste openingstijd 
gemeentehuis op 21 januari

Den Hoorn

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het oprichten van 

kassen en een bedrijfsruimte ten behoeve van het 
uitbreiden van het bedrijf aan de Veenakkerweg 17, 
2635 NC Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0510).

- Vergunning verleend voor Het oprichten van een 
bedrijfsgebouw met kantoor aan de Sionsdreef 5, 
2635 BS Den Hoorn (05-01-2021) 

 (Z-HZ_WABO-2020-0560). 

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het opheffen van de 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de 
locatie Weideland (nabij huisnummer 63), 2635 JS 
Den Hoorn (2020-37886). 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen 

aan de Maassluiserweg (sectie I 517) in Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0003).

BESLUITEN

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het opheffen van de 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op 
de locatie Pastoor Riswickdreef/Hofsingel, het 
middenterrein tussen Dijkhuis, Singelhof en 
Pluspunt, 3155 AL Maasland (2020-37619).

- Verkeersbesluit voor het toewijzen aan een andere 
bewoner van de gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken op de locatie Pastoor Riswickdreef (nabij 1 
t/m 12), 3155 AZ Maasland (2020-37246/2020-37241).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 

kunstwerk in de kasteeltuin aan de Kasteellaan 
(sectie B 3095) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0002).

- Aanvraag vergunning voor het renoveren en 
verbreden van een inrit aan de Gaagweg 28, 2636 AJ 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0005).

BESLUITEN

(APV)vergunningen
- Vergunning verleend voor het exploiteren van 

Restaurant ‘Indigo’ aan de Singel 6, 2636 CS 
Schipluiden (20Z.004919).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het opheffen van de 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de  
Dr F.H. Reijnderslaan ter hoogte van huisnummer 17, 
2636 CA Schipluiden (2020-37364). 

Bestemmingsplannen
- De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft 

op 22 december 2020 het bestemmingsplan 
‘Zouteveenseweg 6-8’ te Schipluiden met 
het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.
bp20Zoutevweg68-va01 vastgesteld. Het 
bestemmingsplan ‘Zouteveenseweg 6-8’ 
voorziet in de realisatie van één woning ter 
vervanging van een bestaande woning en een 
schuur op het kavel van de Zouteveenseweg 8 
te Schipluiden. Het bestemmingsplan vervangt 
het geldende bestemmingsplan ‘1e herziening 
Buitengebied Gras’, voor dit plangebied. Het 
vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.
bp20Zoutevweg68-va01. De documenten zijn als 

PDF ook te raadplegen op www.middendelfland.
nl > Actueel > Stukken ter inzage. Een kopie van 
het plan ligt met de hierbij behorende stukken, 
ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis in Schipluiden. Een belanghebbende 
kan binnen de termijn van ter inzage ligging tegen 
het betreffende raadsbesluit beroep instellen bij 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Voorwaarde is wel dat hij een zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, tenzij 
hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 
dit niet heeft gedaan en tenzij het bestemmingsplan 
gewijzigd is vastgesteld. In het laatste geval 
kan alleen beroep worden ingediend tegen de 
gewijzigde onderdelen. Een beroepschrift heeft 
geen schorsende werking. Dit betekent dat het 
besluit van de gemeenteraad in werking treedt met 
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Indien binnen de beroepstermijn door de 
indiener van een beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de voorzitter van de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet 
in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor 
nadere informatie over het bestemmingsplan of de 
procedure kunt u contact opnemen met de afdeling 
Landschap Wonen en Economie, team Ruimtelijke 
Ordening.

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.mid-
dendelfland.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.

Verkeerslichten kruising 
Zuidhoornseweg - Rijksstraatweg 
in werking
De gemeente Delft sluit begin februari de Reinier de Graafweg aan op de 
Zuidhoornseweg. Hierdoor maakt meer verkeer gebruik van de route van 
en naar de Reinier de Graafweg.
In de huidige situatie knipperen de verkeerslichten. Dit verandert na de 
openstelling van de Zuidhoornseweg-Reinier de Graafweg. Om het verkeer 
goed te regelen zijn de verkeerslichten vanaf 12 januari volledig in werking.
De route voor voetgangers langs de Tramkade loopt via de Tramkade  
(langs kinderboerderij en door tunneltje onder Zuidhoornseweg).

Deze week starten de werkzaamheden aan het Tramstation in Schipluiden. Het 
oude pand aan de Otto van Zevenderstraat krijgt een flinke opknapbeurt. Net als het 
openbaar groen en de speeltuin er omheen. 

Historie
Het Tramstation in Schipluiden was één van de stations van de stoomtram die hier tot 
het einde van de jaren ’60 reed. We willen de historie beter zichtbaar maken. 

Veranderingen
Aan het stationsgebouw herbouwen wij de oorspronkelijke luifel. De luifel wordt de 
nieuwe entree van Museum Het Tramstation. In het museum bouwen we een toilet 
voor minder validen. 
Om het gebouw heen passen we het openbaar groen en de speelplaats aan. Op onze 
website vindt u meer informatie over de veranderingen: www.middendelfland.nl/
centrum-schipluiden. 

 

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

Werkzaamheden Tramstation Schipluiden



Donderdag 14 januari 2021   week 02Gemeenteberichten

www.middendelfl and.nl Anna van Raesfeltstraat 37  •  2636 HX  •  Schipluiden

We blijven in ieder geval t/m 9 feb in lockdown. Dit is nodig om het 
aantal coronabesmettingen verder te laten dalen. Meer informatie over 
de maatregelen vindt u op www.middendelfl and.nl

En blijf letten op:
-      1,5m afstand
-      Handen wassen
-      Blijf thuis
-      Werk thuis
-      Beperk bezoek

Lockdown duurt langer

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft. 

Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten?

Blijf in thuis-
quarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf 
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

.


