
      

  
  

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

Gemeenteberichten
Donderdag 11 maart 2021   week 10  

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van een loods/bedrijfspand aan de Woudseweg 130 
(sectie H 3695), 2635 CG Den Hoorn 

 (Z-HZ_WABO-2021-0096).
- Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

dakkapellen in de nok op het voor- en achtergevel 
dakvlak aan de Hoornsekade 20,  
2635 HA Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0097).

BESLUITEN

(APV)vergunningen
- Vergunning verleend voor het exploiteren van de 

openbare inrichting van een KFC-restaurant aan de 
Hogenhoorn 7, 2635 BN Den Hoorn  
(2021-06842). De vergunning en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen 6 weken  ter inzage. U 
kunt de stukken inzien tot dat de beroepstermijn is 
verstreken. U kunt dit doen tijdens de openingstijden 
in het Klant Contact Centrum, in het gemeentehuis, 
Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden. 
Informatie over het indienen van beroep kunt u lezen 
in de uitgebreide publicatie op de website.

Schipluiden

BESLUITEN

Bestemmingsplannen
- De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft 

op 2 maart 2021 het bestemmingsplan “N223 
Duurzaam veilig fase 3B” gewijzigd vastgesteld. Het 
bestemmingsplan maakt de herinrichting van de N223 
(Woudseweg) bij de Molenlaan en ’t Woudt mogelijk.  

 Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 12 
maart 2021 gedurende zes weken ter inzage bij het 
Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang 
Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

 U kunt het bestemmingsplan ook inzien op  

www.middendelfland.nl/inzage en op  
www.ruimtelijkeplannen.nl.

 Op deze website kunt u het plan opzoeken door 
het invullen van de naam of het plannummer 
NL.IMRO.1842.BPN223DVF3B-va01.

 U kunt tot en met 22 april 2021 tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State,  
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Omdat op 
het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is, moet u in het beroepschrift aangeven 
welke gronden u aanvoert voor het beroep. Dat kan niet 
meer na 22 april. 

 Het instellen van beroep staat alleen open voor hen 
die een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan 
hebben ingebracht, tenzij iemand redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan. Eenieder 
kan beroep instellen tegen de gewijzigde onderdelen 
van het bestemmingsplan. 

 Wanneer 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 bestemmingsplan niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

 Voor nadere informatie over het bestemmingsplan of de 
procedure kunt u contact opnemen met Pieter van der 
Brugge via het telefoonnummer (015) 380 41 11. 

Geheel Midden-Delfland

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Beleid
- Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Midden-Delfland maken bekend dat zij het ontwerp 
van de Omgevingsvisie 1.0 Midden-Delfland ter inzage 
leggen.  

 Het ontwerp van de Omgevingsvisie ligt van vrijdag 
12 maart 2021 tot vrijdag 23 april 2021 tijdens 
kantooruren ter inzage bij het Klant Contact Centrum in 
het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in 
Schipluiden. U kunt het ontwerp van de Omgevingsvisie 
ook als PDF-bestand inzien op de gemeentelijke 

website: www.middendelfland.nl/omgevingswet. Op 
deze pagina vindt u ook een samenvatting als PDF-
bestand.

 Binnen de termijn van terinzagelegging kunt u 
schriftelijk of mondeling een inspraakreactie geven op 
het ontwerp van de Omgevingsvisie. Uw inspraakreactie 
voorziet u van uw naam, adres en handtekening. 
Vermeld bij het onderwerp: ‘Ontwerp Omgevingsvisie 
Midden-Delfland’. Schriftelijke inspraakreacties richt u 
aan: de gemeenteraad van Midden-Delfland, Postbus 1, 
2636 ZG Schipluiden.

 Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties 
maakt u een afspraak met een medewerker van de 
afdeling Landschap, Wonen en Economie via het 
telefoonnummer (015) 3804111.

 U kunt ook digitaal een inspraakreactie indienen.  
U gebruikt daarvoor het inspraakreactieformulier.  
Dit formulier vindt u op de gemeentelijke website www.
middendelfland.nl/omgevingswet. Daarvoor moet 
u beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de website  
www.digid.nl voor de precieze voorwaarden.  
Wilt u als bedrijf een zienswijze indienen, dan moet u 
beschikken over eHerkenning.

 Heeft u vragen over het ontwerp van de 
Omgevingsvisie? Dan kunt u een afspraak maken  
met een medewerker van de afdeling Landschap, 
Wonen en Economie via het telefoonnummer  
(015) 3804111.

 U kunt ook digitaal een vraag stellen. Gebruik daarvoor 
het vragenformulier. Dit formulier vindt u op de 
gemeentelijke website www.middendelfland.nl/
omgevingswet. U krijgt dan een antwoord per e-mail.

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.

De gemeente legt het ontwerp van de Omgevingsvisie 1.0. 
Midden-Delfland ter inzage en loopt daarmee vooruit op 
de Omgevingswet die naar verwachting per 1 januari 2022 
in werking treedt. De Omgevingswet bundelt wetgeving 
en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, 
natuur en water. Zo wordt het omgevingsrecht inzichtelijk 
en duidelijk voor burgers, ondernemers en overheden. 
Ook biedt de wet meer ruimte voor lokaal maatwerk. 
Gemeenten krijgen meer ruimte om rekening te houden 
met lokale belangen en omstandigheden.

De Omgevingsvisie betreft het integrale strategische 
beleid voor de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij 
om het geheel van ruimte, water, milieu, natuur, 
landschap en cultureel erfgoed. In de visie staat hoe 
de gemeente Midden-Delfland werkt aan een veilige, 
gezonde, duurzame en toekomstbestendige leefomgeving 
met omgevingskwaliteit in 2040 die bijdraagt aan de 
kwaliteit van leven van de inwoners en bezoekers van 
Midden-Delfland. De Omgevingsvisie 1.0 is gebaseerd 
op het bestaande gemeentelijke beleid, aangevuld met 
een aantal grote ontwikkelingen als de energietransitie, 
klimaatadaptatie en de ambities uit de visie op het 
Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. De 
mogelijkheden voor beleidsvernieuwing worden nu niet 
onderzocht. Dat komt bij de Omgevingsvisie 2.0.

Inspraakreactie of vragen stellen
Iedereen kan een inspraakreactie geven of vragen 
stellen over het ontwerp van de omgevingsvisie. U 
leest hier onderstaand meer over bij de ‘Aanvragen en 
Besluiten’ (blauwe gedeelte). Wilt u snel weten wat de 
Omgevingsvisie voor u betekent? Lees en bekijk dan 
de samenvatting van de Omgevingsvisie elders in deze 
Midden-Delfland Schakel.

Ontwerp Omgevingsvisie

8 maart 2021

Coronaregels
Van 16 maart tot en met minstens 30 maart 2021

Avondklok
21.00 - 4.30 uur

Houd 1,5 meter afstand

Houd afstand
Is het druk?
Ga dan weg Was je handen

Werk thuis 
als dat kan

Draag een mondkapje
waar verplicht

Klachten? Blijf thuis  
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Thuis

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast

Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Max. 1 gast per dag 
en houd afstand

Ga max. 1 keer per 
dag op bezoek Buiten

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Houd buiten
ook afstand

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Pretpark en
dierentuin

Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Publieke
binnenruimtes

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar een publieke binnenruimte

Gemeentehuis

Gemeentehuis is open

Bioscoop

Bioscoop is dicht

Museum en
bibliotheek

Museum is dicht Bibliotheek is dicht 

Zwembad 
en sauna

Zwembad en sauna zijn dicht

Evenementen

Evenementen zijn verboden

Winkels
Winkels voor 

levensmiddelen
Apotheek  
en drogist

Winkels voor levensmiddelen zijn open 

Vooraf bestellen 
en afhalen 

Apotheek en drogist zijn open Vooraf bestellen en afhalen mogelijk Winkelen op afspraak mogelijk

Winkelen op 
afspraak

Winkelen zonder 
afspraak

Winkelen zonder afspraak niet mogelijk

Na 20.00 uur geen 
verkoop alcohol

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Sport Tot en met 26 jaar op 
sportlocaties buiten

Tot en met 26 jaar buiten op sportaccommodaties 

Vanaf 27 jaar  
buiten op 1,5 meter

Vanaf 27 jaar buiten sporten op 1,5 meter afstand Zwemles toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar

Zwemles tot 
en met 12 jaar

Binnensport 
en groepsles

Contact- 
beroepen, zoals:

Binnensporten en groepslessen zijn verboden

Kapper  
op afspraak

De kapper is open op afspraak

Reis zo min 
mogelijk

Blijf zoveel 
mogelijk thuis

Noodzakelijk gebruik 
openbaar vervoer

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Reis niet naar
het buitenland Horeca

Afhalen en 
bezorgen

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk Restaurant en café zijn dicht

Restaurant  
en café

Kinderopvang Kinderopvang voor 
0 tot en met 4 jaar 

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Buitenschoolse
opvang

Buitenschoolse opvang gesloten

Onderwijs Basisschool

Basisscholen open

Middelbare school 
en mbo deels open

Middelbare scholen en mbo deels open  

Hoger 
onderwijs

Hoger onderwijs op afstand

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

Vaccinaties bieden perspectief, 
maar het hoge aantal 
coronabesmettingen geeft nu 
geen ruimte voor versoepelingen. 
Nederland blijft tot en met 
30 maart in lockdown. 
Vanaf 16 maart gelden een 
aantal kleine aanpassingen. 

Meer informatie hierover 
vindt u op onze website 
www.middendelfland.nl/
coronavirus.

Geen verdere verruiming lockdown



      

  
  

Donderdag 11 maart 2021   week 10Gemeenteberichten

RAADSINFORMATIE
Besluiten gemeenteraad   
Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de 
gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 2 maart 2021 genomen heeft.

Bestemmingsplan N223 Duurzaam veilig fase 3B
De huidige wegenstructuur is niet toereikend om het verkeer tussen het Westland 
en de A4 op een goede en veilige manier te faciliteren. De provincie heeft daarom 
het project N223 Duurzaam Veilig opgestart. Hierbij worden de kruispunten 
vervangen door rotondes en wordt het profiel van de weg aangepast. Fase 3B 
betreft het deel tussen ‘t Woudt en de Molenlaan/brug over de Monsterwatering. 
Gedurende een aantal jaar is in nauw overleg met de gemeente Midden-Delfland 
en belanghebbenden gezocht naar een optimale inpassing van het ontwerp in de 
omgeving. Hierbij is onder andere gekeken naar doorstroming en ontsluiting van het 
onderliggende wegennet, naar het behoud van landschappelijke waarden en naar 
leefomgevingsaspecten.
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 10 zienswijzen ingediend, waarvan 6 identieke. 
Als gevolg van deze zienswijzen is het voorstel het bestemmingsplan op enkele 
punten aan te passen. Ook worden enkele ambtshalve wijzigingen voorgesteld 
ten behoeve van watercompensatie en flexibiliteit van het plan. De raad stelt het 
bestemmingsplan vast.

Standpunt over het aangaan van een publieke samenwerking tussen Avalex en 
HVC voor de verwerking van huishoudelijke afvalstromen 
Omdat eind 2021 drie verwerkingscontracten voor afvalstromen aflopen (groente, 

-fruit- en tuinafval (gft), fijn restafval en grofvuil) is Avalex in december 2019 
een traject gestart om samen met haar opdrachtgevers te komen tot nieuwe 
verwerkingsmogelijkheden en aanbieders. Adviesbureau KplusV heeft dit voorjaar 
de wensen en eisen van de Avalex-gemeenten geïnventariseerd, evenals de 
eigenschappen, interesse en mogelijkheden van afvalverwerkers. De wensen die 
Avalex-gemeenten hebben genoemd zijn gericht op de mogelijkheid van zowel 
bron- áls nascheiding, met ruimte voor flexibiliteit in de contracten, innovatie, een 
acceptabel kostenniveau en bijdragend aan duurzaamheidsdoelstellingen van 
gemeenten. Het Avalexbestuur heeft op basis van de uitgebrachte rapportages een en 
ander afgewogen en het principe-besluit genomen om over te gaan tot het aangaan 
van een publieke samenwerking met HVC. De aan Avalex deelnemende gemeenten 
worden in de gelegenheid gesteld om te reageren op dit principe-besluit. De raad 
besluit een instemmende zienswijze te versturen. 

Algemene Plaatselijke Verordening 2021(APV)
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het belangrijkste instrument om de 
openbare ruimte in de gemeente Midden-Delfland te reguleren. De APV vormt de 
juridische grondslag voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming 
van het woon-en leefklimaat. 
De gemeenteraad besprak diverse wijzigingen die door de verschillende fracties 
waren bedacht. Over enkele wijzigingen waren er net zoveel voor- als tegenstemmers 
(staken van stemmen). Dit betekent dat de APV en enkele voorstellen in de volgende 
raadsvergadering (23 maart 2021) opnieuw aan de orde komen. 
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Tweede Kamerverkiezing op woensdag 17 maart 2021
Volgende week is de Tweede Kamerverkiezing. Om het risico op verspreiding van 
het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken, is een reeks van 
maatregelen genomen. In dit artikel leest u welke maatregelen er zijn genomen en hoe 
u kunt stemmen. 

Gezondheidscheck voor alle kiezers en stembureauleden
Gaat u in een stemlokaal stemmen, dan moet u van tevoren een gezondheidscheck 
doen. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. U heeft de 
gezondheidscheck ontvangen bij uw stempas. Doe de gezondheidscheck op de dag dat 
u gaat stemmen. Beantwoordt u een van de vragen met ‘ja’? Dan wordt u gevraagd om 
niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen 
om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat 
doet. Beantwoordt u alle vragen met ‘nee’? Dan mag u naar het stemlokaal.
Bij de stembureauleden wordt ook een gezondheidscheck afgenomen. Zij zijn alleen 
stembureaulid als zij alle vragen met ‘nee’ hebben beantwoord.

Iemand anders machtigen: voor wie niet naar het stemlokaal wil of kan
Kunt u of wilt u niet in het stemlokaal stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om 
voor u te stemmen. Iemand machtigen die ook in Midden-Delfland woont kan via de 
achterkant van uw stempas. Hij of zij mag uw stem alleen uitbrengen tegelijk met zijn of 
haar eigen stem. 
Op de achterkant van uw stempas vult u de gegevens in van degene die voor u gaat 
stemmen. Zowel u als de gemachtigde ondertekenen de machtiging. U geeft uw 
stempas aan de gemachtigde samen met (een kopie van) uw identiteitsbewijs. Dat mag 
ook een goed leesbare afbeelding van uw identiteitsbewijs zijn op een smartphone 
of tablet. Zonder deze documenten mag de gemachtigde uw volmachtstem niet 
uitbrengen! Voor deze Tweede Kamerverkiezing mag iemand 3 volmachtstemmen 
uitbrengen.

Stemlokalen
U kunt in een willekeurig stemlokaal binnen de gemeente Midden-Delfland stemmen. 
In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen 
stemmen:
• De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere 

kiezers en van de leden van het stembureau.
• In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te 

houden.
• Kiezers en stembureauleden dragen een mondkapje.
• Bij de ingang en uitgang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. 

Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
• De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en 

deurposten) worden elk half uur schoongemaakt.
• In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Het stembureaulid kijkt of er 

voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. 
Dit stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren.

• Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen.  
Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm 
geplaatst.

• U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.
Hieronder vindt u een overzicht van de locaties van de stembureaus in de gemeente 
Midden-Delfland per verkiezingsdag. 

Stemlokalen maandag 15 en dinsdag 16 maart
Op 15 en 16 maart is er een extra mogelijkheid om te stemmen. Deze mogelijkheid is 
speciaal bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid. 

De volgende stemlokalen zijn 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

Stemlokalen woensdag 17 maart 
Op woensdag kunt u uw stem uitbrengen in één van 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.

Wat neemt u mee naar het stemlokaal? 
Om te kunnen stemmen, neemt u mee:
• uw stempas en
• uw identiteitsbewijs en 
• uw mondkapje
Bij het stemmen mag uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar zijn verlopen. 

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder
Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief 
stemmen. Het stemmen per brief is uiteraard geen verplichting. Als kiezer van 70 jaar of 
ouder heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk:
• stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021;
• een volmacht geven aan een andere kiezer via de achterkant van uw stempas;
• per brief stemmen.

Stemt u per brief? Volg dan de instructies die u heeft ontvangen bij uw briefstempakket. 
Doe uw briefstem uiterlijk vrijdagmiddag 12 maart voor 17.00 uur op de post. 

Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart kunt u de briefstem ook afgeven op een 
afgiftepunt in uw woonkern: 
• Dienstencentrum Kickerthoek, Prins Willem Alexanderhof 2, Den Hoorn
• Singelhof, Hofsingel 18, Maasland
• Dienstencentrum Korpershoek, Windrecht 10, Schipluiden
Deze afgiftepunten zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Ook in het gemeentehuis in Schipluiden is een afgiftepunt. Hier kunt u uw briefstem 
afgeven op werkdagen van woensdag 10 tot en met dinsdag 16 maart tussen 9.00 en 
17.00 uur en op woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de verkiezingen in Midden-Delfland? Kijk dan op onze website 
www.middendelfland.nl/verkiezingen of neem contact op met het Klant Contact 
Centrum via telefoonnummer (015) 380 41 11 of via het e-mailadres: 
kcc@middendelfland.nl.

 

Ontwerp Omgevingsvisie


