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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

berging met overkapping aan de Kreekoever 11, 
2635 BM Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0080).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
opbouw op een garage en het oprichten van een 
erker aan de voorgevel aan de Egmondland 38, 
2635 MW Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0072). 
Rectificatie van de publicatie van 25 februari 2021 
van een aanvraag omgevingsvergunning. In de 
publicatie van 25 februari is per abuis een foutief 
adres (Kerkmeesterland) bij deze bekendmaking 
vermeld.

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het oprichten van een 

bedrijfsruimte aan de Harnasschdreef 19a, 19b, 19c, 
19d en 19e (sectie H 3750) in Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2020-0432).

- Verleende vergunning voor het vergroten van een 
dakopbouw aan de Keizerin 41, 2635 MC Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2021-0697).

- Verleende 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).

- Verleende vergunning voor het herbouwen van een 
bestaande tussenwoning aan de Hoornseweg 6, 
2635 CM Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0749). 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken 

van een zorgonderneming voor dagbesteding aan de 
Kortebuurt 16a, 3155 EH Maasland  
(Z-HZ_WABO-2020-0079).

- Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een 
monumentale woning door het bijtrekken van de 
aanbouw bij de woning en het aanbrengen van een 
kozijn aan de Kerkweg 10, 3155 EC Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0088).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 

erfafscheiding aan de Maassluiseweg 15, 3155 EJ 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0670).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het realiseren van 

wasstoepen in de nieuwe kadeconstructie aan de 
Dorpsstraat tussen huisnummers 20 en 36 (sectie B 
2685 en 2339) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0076).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
hobbykas aan de Tjalk 51, 2636 DB Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0078).

- Aanvraag vergunning voor het realiseren van 
een tweede woning en het aanpassen van de 
bestemming aan de Willemsoordseweg 5, 2636 EA 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0081).

- Aanvraag vergunning voor het herbestemmen 
en verbouwen van de voormalige hooiberg en 
paardenstal tot twee Short Stay accommodaties aan 
de Willemsoordseweg 5, 2636 EA Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0082).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten  van een 
serre aan de Holierhoek 18, 2636 EJ Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0091).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het verbouwen van een 

bestaande berging/garage naar 2 appartementen 
aan de Dorpsstraat 20, 21 en 22, 2636 CD 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2020-0523).

Verlenging beslistermijn 
- Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag 

voor het uitbreiden van de woning door het 
aanpassen van de voorgevel en een uitbouw aan de 
achterzijde en het realiseren van een nieuwe uitrit en 
het bouwen van een brug aan de Zouteveenseweg 
45a, 2636 EG Schipluiden (Z-HZ_WABO-2020-0724).

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Meldingen
- Op 22 december heeft de gemeenteraad het 

Beleidskader Voor-en vroegschoolse educatie (VVE) 
2021-2024 vastgesteld. Vanwege nieuwe landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van voor- en 
vroegschoolse educatie heeft de gemeente Midden-
Delfland haar beleidsnota VVE geactualiseerd. In 
de beleidsnota is beschreven op welke manier 
het Onderwijs, de Kinder- en peuteropvang, de 
Jeugdgezondheidszorg en gemeente met elkaar 
het programma voor- en vroegschoolse educatie 
uitvoert.

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 indie-
nen of in beroep kunt gaan.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

RAADSINFORMATIE

Commissievergadering   
Op dinsdag 9 maart 2021 is er een commissievergadering. De vergadering begint om 
19.30 uur. Vanwege de recente coronamaatregelen vindt de vergadering niet plaats in 
het gemeentehuis, maar is deze volledig digitaal.

Wilt u de commissievergadering volgen?
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 
• Voorstel Kostenverdeling kadeverbeteringsproject in het dorp Schipluiden tussen 

het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente
• Voorstel onttrekking aan de openbaarheid van de Harnaskade (westzijde)
• Voorstel aankoop perceel HP en uitgifte in erfpacht 
• Voorstel Afvalstoffen Verordening 2021
• Voorstel 1e periodieke begrotingswijziging 2021
• Voorstel Notitie uitgangspunten TransitieVisie Warmte

De vergaderstukken zijn in te zien 
• In het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, 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

Inspreekmogelijkheden
Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de commissie 
toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt. Voor onderwerpen die 
niet op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid 
om de commissie toe te spreken. De spreektijd is maximaal 5 minuten per spreker. 
Bij meer dan zes aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort. Voor 
aanmelding kunt u tot uiterlijk 8 maart 17.00 uur 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, waarbij u automatisch een mailbericht 
ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. 
Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/mailservice.
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Tweede Kamerverkiezing op woensdag 17 maart 2021

www.middendelfland.nl Anna van Raesfeltstraat 37  •  2636 HX  •  Schipluiden

Woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Iedere Nederlander van 
18 jaar en ouder mag zijn of haar stem uitbrengen. Door te stemmen bepaalt u 
mee wie er in de Tweede Kamer mogen plaatsnemen. 
Vanwege het coronavirus zijn er extra maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
Tweede Kamerverkiezing zo goed mogelijk verloopt. In dit artikel leest u daar meer 
over. 

Doe de gezondheidscheck voordat u naar het stemlokaal gaat
U kunt op de verkiezingsdag net als altijd stemmen in een stemlokaal. In het 
stemlokaal gelden maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo 
klein mogelijk te houden. Dit jaar moet u op de dag dat u gaat stemmen vooraf een 
gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. 
U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.
Als u alle vragen met ‘nee’ beantwoordt, mag u naar het stemlokaal. Beantwoordt 
u één of meerdere vragen met ‘ja’? Ga dan niet stemmen in het stemlokaal. U kunt 
via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

Mogelijkheden om te stemmen
Bij deze Tweede Kamerverkiezing heeft u de volgende (extra) mogelijkheden om 
uw stem uit te brengen:
• Stemmen in het stemlokaal
 Op 17 maart kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal.
• Vervroegd stemmen
 Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 is in alle kernen van onze gemeente 

een stemlokaal geopend. Deze mogelijkheid om eerder te stemmen is vooral 
bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid.  

• Iemand machtigen
 U kunt, net als bij andere verkiezingen, iemand machtigen om uw stem voor u 

uit te brengen. Een gemachtigde mag bij deze Tweede Kamerverkiezing voor 
maximaal 3 andere kiezers stemmen.

• Briefstemmen 70-plus
 Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing per brief stemmen. 

Stemmen in het stemlokaal 
Gaat u stemmen in een stemlokaal? Dan heeft u uw stempas, een identiteitsbewijs 
en een mondkapje nodig. In alle stemlokalen zijn maatregelen genomen om de 
kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Daardoor kunt u goed en zo veilig 
mogelijk uw stem uitbrengen.

Stempas
Eind februari heeft u uw stempas ontvangen. Hiermee kunt u stemmen in alle 
stemlokalen in de gemeente. Daarnaast heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. 
Dat is een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uit Nederland. Voor deze verkiezing 
is uw identiteitsbewijs geldig als het niet langer dan 5 jaar is verlopen. Uw 
identiteitsbewijs moet geldig zijn tot 18 maart 2016 of een latere datum.

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt? 
Heeft u nog geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Vraag 
dan een vervangende stempas aan. De uiterste datum waarop dat kan is vrijdag 
12 maart voor 17.00 uur. Wilt u aan de balie een vervangende stempas aanvragen? 
Maak dan eerst een afspraak via onze website of door te bellen met het Klant 
Contact Centrum. 

In een andere gemeente stemmen? 
Wilt u in een andere gemeente in Nederland stemmen?  Vraag dan een kiezerspas aan. 
U kunt een kiezerspas op twee manieren aanvragen:
• Schriftelijk via een aanvraagformulier
 Dit formulier vindt u op onze website: www.middendelfland.nl/verkiezingen. Uw 

aanvraag moet uiterlijk vrijdag  
12 maart 2021 voor 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente. Heeft u al  
een stempas ontvangen? Dan stuurt u de stempas met uw aanvraag mee. 

• Persoonlijk aanvragen aan de balie
 Dit kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur. Wij vragen u om vooraf 

een afspraak te maken zodat het niet te druk wordt in de hal van het Klant 
Contact Centrum. Een afspraak maken gaat eenvoudig via onze website of door 
te bellen met het Klant Contact Centrum. 

Heeft u een kiezerspas, dan kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. Let op: als 
u de kiezerspas kwijtraakt, krijgt u geen nieuwe pas en kunt u dus niet stemmen. 

Ik wil iemand machtigen
Wilt of kunt u niet zelf naar het stemlokaal gaan? Bijvoorbeeld omdat u als gevolg 
van het coronavirus tot een risicogroep behoort, of omdat u ziek bent? Of omdat 
u op 17 maart tijdelijk in het buitenland bent? In deze gevallen is het mogelijk om 
een andere kiezer voor u te laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht.
Als u een andere kiezer voor u wilt laten stemmen, kunt u kiezen uit een 
onderhandse of een schriftelijke volmacht. 
• Onderhandse volmacht, hoe werkt het?
 U kunt iemand machtigen die woonachtig is in dezelfde gemeente via de 

achterkant van uw stempas. Op de achterzijde vult u de naam in van degene 
die voor u gaat stemmen, de gemachtigde. Zowel u als de gemachtigde 
ondertekenen de machtiging. U geeft uw stempas aan de gemachtigde 

samen met (een kopie van) uw identiteitsbewijs. Zonder deze documenten 
mag de gemachtigde uw volmachtstem niet uitbrengen! Ook hierbij geldt dat 
uw identiteitsbewijs op de dag van de stemming maximaal vijf jaar mag zijn 
verlopen.

 Degene die voor u uw stem uitbrengt, kan dit alleen doen op het moment 
waarop hij of zij ook zelf stemt. De gemachtigde mag deze verkiezing maximaal 
drie stemmen uitbrengen voor anderen.

• Schriftelijke volmacht, hoe werkt het? 
 Wilt u iemand machtigen die in een andere gemeente woont? Dan vraagt u dit 

schriftelijk aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor de formulieren G-1 en G-2.  
U vindt deze formulieren onder het kopje ”Kan iemand anders voor mij 
stemmen?’ op de website van de gemeente: www.middendelfland.nl/
verkiezingen.

 U kunt schriftelijk een volmacht aanvragen tot uiterlijk vrijdag 12 maart  
voor 17.00 uur.

Stemlokalen
U kunt in ieder willekeurig stemlokaal binnen de gemeente Midden-Delfland 
stemmen.
Hieronder vindt u een overzicht van de locaties van de stembureaus in de 
gemeente Midden-Delfland per verkiezingsdag. 

Stemlokalen woensdag 17 maart 
Op woensdag kunt u uw stem uitbrengen in de volgende stemlokalen: 
 De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1, Den Hoorn
 Dienstencentrum Kickerthoek, Prins Willem Alexanderhof 2, Den Hoorn
 De Eénhoorn, Hoornseweg 11a, Den Hoorn
 Sporthal de Hofstede, Hofsingel 93, Maasland
 Singelhof, Hofsingel 18, Maasland
 Trefpunt, Kerkplein 11, Maasland
 De Dorpshoeve, Keenenburgweg 10, Schipluiden
 Dienstencentrum Korpershoek, Windrecht 10, Schipluiden; geopend van 10.00 

tot 15.00 uur
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur, 
behalve het stemlokaal in Dienstencentrum Korpershoek. Dit is geopend van 10.00 
uur tot 15.00 uur.
De stemlokalen met  zijn toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.

Stemlokalen maandag 15 maart en dinsdag 16 maart
De mogelijkheid om op maandag 15 en dinsdag 16 maart te stemmen is speciaal 
bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid. 
De volgende stemlokalen zijn dan geopend van 7.30 tot 21.00 uur: 
 De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1, Den Hoorn
 Sporthal de Hofstede, Hofsingel 93, Maasland
 De Dorpshoeve, Keenenburgweg 10, Schipluiden

Briefstemmen 
Bent u op 17 maart 70 jaar of ouder? Dan heeft u eind februari een stempluspas 
ontvangen. 
Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een 
envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over 
het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus 
ook per brief uitbrengen.

Hoe komt uw briefstem bij de gemeente?
Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat uw briefstem bij de 
gemeente komt:
• U doet de retourenvelop op de post. Het adres staat al op de envelop. Doe dit 

voor vrijdagmiddag 12 maart voor 17.00 uur. 
• U geeft uw briefstem af aan de balie in het gemeentehuis. Dit kan vanaf 

woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart. Afgeven kan vanaf 9.00 tot 
17.00 uur. 

• Op woensdag 17 maart is het afgiftepunt in het gemeentehuis geopend van 
07.30 uur tot 21.00 uur. 

• Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart kunt u de briefstem afgeven op een 
afgiftepunt in uw woonkern: 
- Maasland: Singelhof, Hofsingel 18
- Schipluiden: Dienstencentrum Korpershoek, Windrecht 10 en het 

gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 
- Den Hoorn: de Kickerthoek, Prins Willem Alexanderhof 2

De afgiftepunten zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Meer informatie en contact
Kijk voor uitgebreidere informatie over deze verkiezing op  
www.middendelfland.nl/verkiezingen of neem contact op met het  
Klant Contact Centrum van de gemeente Midden-Delfland via 
telefoonnummer (015) 380 41 11 of e-mail: kcc@middendelfland.nl.
Vragen over briefstemmen? Bel 0800 – 1351.

 


