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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.

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

nokverhoging en het vervangen van kozijnen en een 
deur in de voorgevel aan de Hof van Delftstraat 29, 
2635 EE Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0048).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgevel dakvlak aan de Looksingel 1, 2635 EB 
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0050).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
aanbouw en een dakopbouw op een bestaande 
aanbouw aan de Lookwatering 4, 2635 CJ  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0051).

BESLUITEN

Verlengingen beslistermijn
- Vergunningstermijn is verlengd voor de aanvraag 

bouwwerkzaamheden in verband met onderhoud 
aan de gashouders (AWZI Harnaschpolder) aan de 
Peuldreef 4, 2635 BX Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2020-0738).

(APV)vergunningen
- Verleende vergunning voor een standplaats voor 

de verkoop van zuivel/kaas op de vrijdagen op het 
Koningin Julianaplein in Den Hoorn (21Z.000021). 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

luifelkas aan de Westgaag 60, 3155 DG Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0052).

- Aanvraag vergunning voor het veranderen van de 
voorgevel door de overkapping bij het kantoor 
te trekken aan de ’s-Prinsensingel 2a, 3155 VL 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0055).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het aanleggen 

van een mantelbuis voor een aan te brengen 
laagspanningskabel aan de Rotterdamseweg 480, 
2636 KB Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0053).

BESLUITEN

(APV)vergunningen
- Verleende vergunning voor een standplaats voor de 

verkoop van zuivel/kaas op de dinsdagen op het 
H.K. Pootplein in Schipluiden vanaf 1 maart 2021 
(21Z.000021).

OVERIGE

Meldingen
- Rectificatie van de publicatie van 28 januari 2021 

over een verleende omgevingsvergunning voor 
het aanleggen van een warmtetransportleiding 
tussen Vlaardingsekade en Den Haag  (WarmtelinQ) 
(Z-HZ_WABO-2020-0625). Dit is een provinciale 
coördinatieregeling en deze regeling wordt daarom 
door de provincie gepubliceerd.

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Beleidsregels
- Op 2 februari heeft het college de Beleidsregels 

Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond 
van Sociaal Medische Indicatie Gemeente Midden-
Delfland 2021 vastgesteld.

 De gemeente Midden-Delfland ondersteunt haar 
inwoners bij problemen in hun levensontwikkeling, 
bijvoorbeeld door Jeugdzorg, Schuldhulpverlening 
of met een Bijstandsuitkering. Sommige ouders 
kennen problematiek op grond van sociaal medische 
gronden. Het opvoeden van een kind, of de 
kinderen, kan daardoor moeilijk(er) zijn. Wanneer 
de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen, 
omdat één van de ouders werkt, dan bieden de 
Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 
op grond van Sociaal Medische Indicatie (SMI) een 
tijdelijke oplossing. Het gaat bij de tegemoetkoming 
SMI om:
1) ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen,
2) aanwezigheid van sociaal medische problematiek,
3) geen achtervang vanuit het eigen sociale netwerk 

om de kinderen op te vangen en
4) een tijdelijke tegemoetkoming in de kosten 

kinderopvang voor maximaal 6 maanden.
Met deze Beleidsregels Tegemoetkoming kosten 
kinderopvang op grond van Sociaal Medische 
Indicatie Midden-Delfland 2021 stelt het college 
nadere juridische regels vast. 

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.

Door een technische storing kon de commissievergadering van dinsdag 9 februari 
helaas niet doorgaan. Daarom is deze commissievergadering verplaatst naar dinsdag 
16 februari. De vergadering begint om 19.30 uur. De link naar de internetuitzending 
vindt u op www.middendelfland.nl/vergaderingen-verslagen-en-stukken. Meer 
informatie over deze verschoven commissievergadering leest u op onze website www.
middendelfland.nl/nieuwsberichten.

Het coronavirus heeft een grote impact op ons dagelijks leven. Dat geldt ook voor 
onze jongeren. De sociale contacten zijn teruggebracht tot online platforms. Jongeren 
kunnen niet naar school, ze moeten leren vanuit huis, stageplaatsen zijn lastig te 
vinden, bijbaantjes in bijvoorbeeld de horeca zijn gestopt en sporten is vaak ook 
niet mogelijk. Hun wereld wordt steeds kleiner. Vooral in deze levensfase, waarin de 
buitenwereld normaal centraal staat, kan dat extra moeilijk zijn. 

Heeft u jongeren in huis of in uw directe omgeving die niet lekker in hun vel zitten? 
Heeft u het idee dat zij zichzelf niet meer kunnen motiveren om hun dagelijkse 
werkzaamheden te doen? Of is hun dagelijkse leven stilgevallen? 

Merkt u dat zij hun enthousiaste levensstijl verliezen? Wijs ze dan op de website 
www.jongerenhulponline.nl. 

Jongerenhulponline.nl
Deze website is speciaal in het leven geroepen voor jongeren in coronatijd. Via de website 
krijgen de jongeren op tal van onderwerpen steun. Hoe groot of klein hun probleem ook is, 
waar ze ook mee zitten of als ze gewoon hun hart wilt luchten; organisaties staan voor ze 
klaar. De hulp is gratis en kan eventueel ook anoniem. Ook voor een luchtig praatje kunnen 
jongeren terecht op deze website.Laten we aandacht hebben voor elkaar en dus ook voor 
onze jongeren in Midden-Delfland. Samen komen we hier doorheen.  

Ophalen huisvuil en gft met 
zijbelading in Midden-Delfland
In de loop van dit jaar voeren we in Midden-Delfland zijbelading in bij het ophalen 
van uw huisvuil en gft. Dit betekent dat minicontainers niet meer met de hand in 
een afvalwagen worden geleegd. De wagen rijdt langs de minicontainers die aan 
de straatkant klaarstaan, pakt deze op met een ‘mechanische arm’ en leegt ze zelf 
in de afvalwagen. Op deze manier zijn er minder medewerkers per wagen nodig en 
kunnen we meer minicontainers per dag legen. 

Waarom doen we dit?
Door deze nieuwe manier van werken kunnen we kosten besparen. Deze kosten-
besparing voeren we door om de afvalstoffenheffing voor u zo laag mogelijk te houden. 

Wat betekent dit voor u? 
Om de minicontainers op te kunnen pakken, moeten ze in een rechte lijn langs de 
stoep worden opgesteld. Hiervoor richten wij aanbiedplaatsen in. Alle huishoudens 
ontvangen nog een brief over deze nieuwe manier van werken. En uiteraard 
houden we u op de hoogte van alle stappen.

Hoe gaat het met de jongeren in Midden-Delfland?

Commissievergadering  
verzet naar dinsdag 16 februari




