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Bent u 60 jaar of ouder en 
kunt u niet met eigen vervoer naar  
de vaccinatielocatie? Wij helpen u

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

terrasoverkapping op een balkonterras aan de 
Dirkjespeer 17, 2635 MA Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0062).

BESLUITEN

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het herbouwen van een 

bestaande tussenwoning aan de Hoornseweg 6, 
2635 CM Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0749).

- Beslistermijn verlengd voor het plaatsen van 
dakkapellen en het oprichten van een dakterras aan 
de Rijksstraatweg 9a, 2635 AC Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2020-0744).

Anterieure overeenkomsten
- Op 19 januari 2021 is een anterieure overeenkomst 

gesloten met A.P.M. Kleijweg B.V. voor de realisatie 
van een bouwplan op het perceel Woudseweg 130 
in Den Hoorn. Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomst ligt van 18 februari 
2021 tot en met 1 april 2021 ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeente Midden-Delfland. 
Adres: Anna van Raesfeltstraat 37,  
2636 ZG Schipluiden. Tegen de anterieure 
overeenkomst en de zakelijke beschrijving van 
de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen 
zienswijzen of bezwaren worden ingediend. 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het verwijderen van 

twee knotwilgen in verband met de aanleg van een 
duikerconstructie en het graven van vervangend 
water aan de Hondsdraf ter hoogte van huisnummer 
53, (sectie C 3580, 3155 WD) in Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0058).

- Aanvraag vergunning voor het legaliseren van 
gerealiseerde interne aanpassingen aan het 
Kerkplein 6, 3155 AM Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0061). 

- Aanvraag vergunning voor het vernieuwen en 
vergroten van een kas aan de Huis te Veldelaan 48, 
3155 SG Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0066).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Herenwei 
13, 3155 TT Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0746).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het maken van vijf 

dammen aan de Abtswoude nabij huisnummer 54 
(sectie Q 1014, 1039, 1182, 1183 en 1323, 2636 EE) 
in Schipluiden (Z-2021-00087).

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Meldingen
- Het college van burgemeester en wethouders 

van Midden-Delfland heeft het voornemen 
de adresgegevens van de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit de BRP:

- R.V. Lingurar, geboren 18-02-2001
- M.S. Szilagyi, geboren 07-08-2020

 Betrokken personen kunnen tot twee weken na 
bekendmaking aangifte doen van verhuizing of van 
vertrek naar het buitenland bij de gemeente  
Midden-Delfland. Na deze datum wordt het 
voornemen uitgevoerd. Dat wil zeggen dat deze 
personen dan administratief gezien verblijven op een 
onbekend adres en formeel niet meer in Nederland 
wonen. Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan 
tot gevolg hebben dat personen geen documenten 
(reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. 
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere 
vorm van een uitkering of financiële ondersteuning 
kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het 
gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is 
belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te 
staan.

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.

Voorwerp gevonden  
of juist verloren?
Heeft u iets gevonden? Of bent u iets verloren? Hieronder leest u  
waar u dan terecht kunt. 

Gevonden voorwerp
Heeft u een bril, portemonnee, sleutelbos of ander voorwerp gevonden? U kunt 
dit eenvoudig melden op www.verlorenofgevonden.nl. Meer dan 250 gemeenten 
gebruiken deze website, waaronder de gemeente Midden-Delfland. Het voorwerp 
bewaart u thuis en na het verstrijken van de bewaartermijn van één jaar wordt u 
eigenaar. Hieraan zitten wel een paar voorwaarden.  
U vindt deze op www.middendelfland.nl > Voor inwoners > Verloren of gevonden 
voorwerpen.  
Wilt u geen eigenaar worden? Dan kunt u het voorwerp ook bij de gemeente inleveren.

Verloren voorwerp
Wilt u weten of iemand uw verloren voorwerp heeft gevonden?  
Kijk ook dan op www.verlorenofgevonden.nl. Dit is een landelijke website, u zoekt 
over de gemeentegrenzen heen. Staat uw voorwerp er niet tussen? Dan kunt u hier 
ook meteen aangeven wat u verloren bent. De bevestiging die u hiervan krijgt, kunt 
u eventueel voor de verzekering gebruiken. Voor officiële documenten (paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs), fietsen en huisdieren gelden aparte regels. Lees hier meer 
over op www.middendelfland.nl.

Thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar ontvangen binnenkort een uitnodiging voor 
een vaccinatieafspraak. Deze vaccinatie tegen corona kunnen zij krijgen op centrale 
plaatsen in de regio. Het is de bedoeling dat iedereen daar op eigen gelegenheid 
naartoe gaat. Niet alle ouderen zijn in staat om met eigen vervoer naar de 
vaccinatielocatie te gaan.

De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk ouderen gevaccineerd worden. 
Daarom heeft de gemeente een oplossing gezocht voor het vervoer. Lukt het u echt 
niet om zelfstandig of met hulp van familie, vrienden of buren op de vaccinatielocatie 
te komen? Neemt u dan contact op met de Regiotaxi. U kunt de Regiotaxi reserveren 
via telefoonnummer 088 - 9666 000. Meer informatie over reizen met de Regiotaxi 
vindt u op https://regiotaxihaaglanden.nl.

Korte uitleg
1. Kijkt u eerst of u zelf vervoer kunt organiseren naar de vaccinatielocatie, eventueel 

met hulp van familie, vrienden of buren. 
2. Lukt dat niet, dan kunnen 60-plussers gratis gebruik maken van de Regiotaxi. 
3. Een reservering bij de Regiotaxi maakt u via telefoonnummer 088 - 9666 000.  

Zie voor verdere informatie over Regiotaxi: https://regiotaxihaaglanden.nl.
4. Denkt u aan de mondkapjesplicht. Sinds 8 februari is een medisch mondkapje 

verplicht (type II of IIR) in de Regiotaxi. Zelfgemaakte of stoffen mondkapjes zijn 
niet toegestaan.

5. Mocht u niet beschikken over dit type mondkapje dan krijgt u er een in de 
Regiotaxi. Let wel, de Regiotaxi heeft deze maar beperkt beschikbaar.

Meer informatie staat op onze website www.middendelfland.nl/coronavirus.


