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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Egmondland 35, 2635 MX Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0071).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
opbouw op een garage en het oprichten van een 
erker aan de voorgevel aan de Kerkmeestersland 38, 
2635 MV Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0072).

BESLUITEN

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het oprichten van een 

Van der Valk Hotel aan de Peuldreef 3, sectie H 2471 
(2635 BX) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0743).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het dempen van  

20 m2 water, het graven van vervangend water, het 
aanbrengen van een duiker en diverse beschoeiings- 
en grondwerkzaamheden aan de Hondsdraf ter 
hoogte van huisnummer 53, sectie C 3338 en 3580 
(3155 WD) in Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0069).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend 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 vellen van bomen 

en het rooien van struiken ten behoeve van het 
bouwrijp maken aan de Westlander 44, 2636 CZ 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0073). 

- Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een 
bedrijfspand door het oprichten van een aanbouw 
aan de Gaagweg 5, 2636 AG Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0074).

- Aanvraag vergunning voor het vellen van een 
Populier aan de Keenenburgweg bij huisnummer 8, 
sectie B 2998 (2636 GM) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0075).

BESLUITEN

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het aanbrengen van 

verharding en het realiseren van een voersilo aan de 
Zouteveenseweg 17c, 2636 EG Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2020-0747).

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Regelingen
- Op 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad 

van Midden-Delfland de Nota Parkeernormen 
vastgesteld.

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.

De coronamaatregelen vragen veel ons allemaal, 
zowel fysiek als mentaal. Het kabinet wil 
besmettingen voorkomen, maar ook perspectief 
bieden. Onder voorwaarden gelden er vanaf 3 maart 
verruimingen. De maatregelen vanaf 3 maart staan 
kort omschreven in het schema hier naast. 

Meer informatie over het coronavirus vindt u op  
onze website www.middendelfland.nl/coronavirus.
We rekenen erop dat u zich aan deze maatregelen 
houdt. Met elkaar kunnen we het coronavirus aan.

Voorzichtige  
verruiming lockdown
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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

Snel uw melding doorgeven  
over de buitenruimte? 

Aanslagen gemeentelijke heffingen 2021 verstuurd

 Download de
‘MijnGemeente’ app

Melding 
BuitenRuimte 

doorgeven

MD_app_A4flyer2014_def2.indd   13/31/14   11:13 AM
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‘MijnGemeente’ app
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BuitenRuimte 

doorgeven
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De gemeente verstuurt deze week de aanslagbiljetten gemeentelijke heffingen  
voor 2021. 
Op het biljet staan de reguliere heffingen: de onroerendezaakbelasting (OZB), 
afvalstoffenheffing en/of rioolheffing. Ook de nieuwe WOZ-waarde van de woning 
of het bedrijfspand staat op het biljet. 

Waarom betaalt u gemeentelijke heffingen?
Als inwoner of ondernemer van Midden-Delfland betaalt u jaarlijks gemeentelijke 
heffingen. Onder andere door uw bijdrage kan de gemeente zorgen voor haar 
voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld het onderhoud van wegen, de scholen, 
sportvoorzieningen en de riolering, maar ook de zorg voor het groene landschap 
van Midden-Delfland. Bij het biljet is de ‘Begroting in één oogopslag’ gevoegd. 
Hierin staat van wie de gemeente nog meer geld krijgt en wat de gemeente met 
het geld doet.

Woonlasten
De tarieven voor de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen niet. Basis 
voor de OZB is de WOZ-waarde. Bij gelijkblijvende tarieven, stijgt of daalt de OZB 
daardoor mee met de marktontwikkeling. 

Inkomsten uit afvalinzameling
Vanaf 2021 is er een uitsplitsing van de inkomsten uit afvalinzameling opgenomen 
in de ‘Begroting in één oogopslag’. Het gaat hierbij om de inzameling van glas, 
papier/karton en PMD. Een totaaloverzicht van de uitgaven en inkomsten uit 
afvalinzameling kunt u online bekijken via www.middendelfland.nl/afvalspecificatie. 

Hoe controleer ik de WOZ-waarde van mijn woning?
De gemeente berekent de WOZ-waarde van een woning aan de hand van 
verkoopcijfers van min of meer vergelijkbare woningen. Voor dit jaar (2021) 
gaat het om woningen die rond 1 januari 2020 verkocht zijn. Of de waarde van 
uw woning juist is, kunt u nagaan aan de hand van het taxatieverslag. Op het 
taxatieverslag staat de waarde van uw woning en informatie over de inhoud, type 
en bouwjaar en de grootte van de kavel. Ook de marktgegevens van drie verkochte 

woningen staan op het verslag. U kunt het taxatieverslag rechtstreeks bekijken 
(en afdrukken) op de website www.mijnoverheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 
Het verslag kunt u ook via e-mail (belasting@middendelfland.nl) 
of telefonisch via (015) 380 41 11 opvragen bij de gemeente.

WOZ-waardeloket
De WOZ-waarden voor woningen zijn openbaar. Dit betekent dat u de waarde van 
een of meerdere woningen in Nederland kunt opvragen. Ook voor Midden-Delfland 
is dit mogelijk. U doet dit via www.wozwaardeloket.nl. 

Moeite met betalen?
Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau? En kunt u de aanslagen niet of slechts 
met grote moeite betalen? Dan kunt u om kwijtschelding vragen. Kwijtschelding 
betekent dat u het aanslagbedrag niet of niet helemaal hoeft te betalen. Of u 
kwijtschelding krijgt, is afhankelijk van een aantal dingen. Deze verschillen per 
persoon. Op de website www.middendelfland.nl/kwijtschelding kunt u, door 
het invullen van een aantal vragen, kijken of u misschien kwijtschelding kunt 
krijgen. U kunt ook telefonisch informeren naar de mogelijkheden en/of het 
kwijtscheldingsformulier aanvragen.

Tijdelijk financiële problemen door Corona-maatregelen?
Dan kunt u om uitstel van betaling vragen. U doet dit door een e-mail naar de 
gemeente te sturen. In de e-mail vraagt u om uitstel van betaling. U stuurt uw 
e-mail naar belasting@middendelfland.nl. U kunt ook een korte brief schrijven. 
Stuurt u deze naar Gemeente Midden-Delfland, team belastingen, Postbus 1, 
2636 ZG Schipluiden.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie kunt u kijken op www.middendelfland.nl/belastingen. 
U kunt ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente. 
Zij zijn telefonisch bereikbaar via (015) 380 41 11. Vragen per e-mail stuurt u naar 
belasting@middendelfland.nl.

RAADSINFORMATIE

Raadsvergadering   
Op dinsdag 2 maart 2021 om 19.30 uur is er een openbare raadsvergadering. 

Wilt u de raadsvergadering volgen?
Vanwege de recente coronamaatregelen vindt de vergadering niet plaats op 
het gemeentehuis, maar is deze volledig digitaal. De 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
• Vaststelling bestemmingsplan N223 Duurzaam veilig fase 3B
• Voorstel inzake zienswijze aan Avalex over het aangaan van een publieke 

samenwerking tussen Avalex en HVC voor de verwerking van huishoudelijke 
afvalstromen

• Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021(APV)

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. Aanmelden voor het digitale 
spreekrecht kan tot en met maandag 1 maart 17.00 uur. Voor aanmelding en meer 
informatie kunt u 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.


