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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.

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 gevaar-
lijke 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? 

 Download de
‘MijnGemeente’ app

Melding 
BuitenRuimte 

doorgeven

MD_app_A4flyer2014_def2.indd   13/31/14   11:13 AM

 Download de
‘MijnGemeente’ app

Melding 
BuitenRuimte 

doorgeven

MD_app_A4flyer2014_def2.indd   13/31/14   11:13 AM

Paasweekend: afwijkende 
openingstijden gemeentehuis

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen

- Aanvraag vergunning voor het vervangen van 
een dakkapel op het achtergevel dakvlak aan de 
Zwethkade Zuid 11, 2635 CT Den Hoorn 

 (Z-HZ_WABO-2021-0121).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Egmondland 1, 2635 MX Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0033).

- Vergunning verleend voor het slopen van een houten 
aanbouw aan een monument voor het realiseren 
van een vispassage bij gemaal Voordijkshoorn aan de 
Hoornsekade bij huisnummer 50 (Sectie I 3210,  
2635 HB) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0026).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 

een bijgebouw met berging en kantoor aan de 
Baanderheer 12, 3155 NA Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0120).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Doelstraat 
25, 3155 AG Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0122).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
schuur aan de Maaslandse Dam 20, 3155 CH 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0125). 

- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 
schaapskooi aan de Kwakelweg 1, 3155 CB Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0126).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Commanderij 78, 3155 AA Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0043).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het toewijzen van een 

parkeerplaats voor elektrisch laden aan de Ruwaard 
in Maasland (2021-05637/21Z.000780).

(APV)vergunningen
- Verleende ontheffing voor een periode van twee jaar 

van het verbod om op eigen terrein, dat buiten de 
bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en Den 
Hoorn ligt, snoeihout te verbranden in de maanden 
maart en april. De ontheffing heeft betrekking op de 
locaties:
• Doelpad 4, 3155 AE Maasland
• Duifpolder 2, 3155 CA Maasland
• Paralllelweg 3, 3155 RM Maasland
• Westgaag 1, 3155 DD Maasland

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.

Geen ruimte voor versoepeling 
van coronamaatregelen

In verband met Goede Vrijdag en Pasen is het gemeentehuis op vrijdag  
2 april en maandag 5 april gesloten.

Het aantal besmettingen met corona daalt nog niet, daarom blijven we tot en met 20 april 
in lockdown. Er is weinig ruimte voor versoepeling van de maatregelen. Vanaf 31 maart 
gaat de avondklok wel een uurtje later in, om 22.00u. Laten we ons iedere dag weer aan de 
basisregels houden. Zo proberen we met elkaar het aantal besmettingen in Midden-Delfland 
omlaag te krijgen.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo 
gedeeltelijk open. 
 
 
Onderwijs op afstand voor hbo  
en wo. 
 

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Algemene maatregelen

Ga tijdens de avondklok tussen 
21.00 uur en 4.30 uur niet naar 
buiten. Per 31 maart gaat de 
avondklok om 22.00 uur in. 

 
Draag een mondkapje waar het 
verplicht is. 

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Afhalen en bezorgen van bestellingen 
mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.  
Winkelen op afspraak en afhalen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Essentiële winkels zoals 
supermarkten, groentewinkels en 
drogisterijen open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon  
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en reis niet naar 
het buitenland t/m 15 mei.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan.

Geen ruimte voor versoepeling lockdown 
 

De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom blijven we tot en met zeker 20 april in lockdown. Door ons aan  
de basisregels te houden, worden minder mensen besmet met het coronavirus. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

23 maart 2021

Sport

Buiten: voor iedereen t/m 17 jaar 
toegestaan. Vanaf 18 jaar beperkt 
toegestaan. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. Zwemles voor kinderen t/m  
12 jaar uitgezonderd. 
 
 

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels
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Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Bark 9, 
2636 DD Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0123).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Bark 5, 
2636 DD Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0124).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerp exploitatievergunningen
- Ontwerpvergunning op de vergunningsaanvraag 

voor de exploitatie van openbare inrichting 
Koffiehuis Samen, ‘t Woudt 15, 2636 HD 
Schipluiden. De aanvraag en de ontwerp 
exploitatievergunning liggen met ingang van 26 
maart 2021 gedurende een periode van zes weken 
tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage 
in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis,  
Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

  Er wordt een zogenaamde uniforme openbare 

 voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit houdt in dat 
de burgemeester de aanvrager van de vergunning 
en belanghebbenden in de gelegenheid stelt zijn of 
haar zienswijze op deze ontwerpvergunning naar 
voren te brengen. Dit kan mondeling, schriftelijk 
of digitaal, gedurende de periode van zes weken 
waarin de ontwerpvergunning ter inzage ligt. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verstuurd 
naar: Burgemeester van Midden-Delfland, team 
handhaving en veiligheid, Postbus 1, 2636 ZG 
Schipluiden. Voor het naar voren brengen van een 
mondelinge zienswijze kunt u voor het maken van 
een afspraak telefonisch contact opnemen met het 
team handhaving en veiligheid, (015) 380 41 11. 
U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Maak 
daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. Dit 
formulier en informatie over het digitaal indienen 
van zienswijzen vindt u op 

 www.middendelfland.nl/zienswijze. 
 Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de eventueel 

ingebrachte zienswijzen wordt een definitief besluit 
over de aanvraag om de exploitatievergunning 
genomen. 

BESLUITEN

(APV)vergunningen
- Verleende ontheffing voor een periode van twee 

jaar van het verbod om op eigen terrein, dat buiten 
de bebouwde kom van Maasland, Schipluiden 
en Den Hoorn ligt, snoeihout te verbranden in 
de maanden maart en april. De ontheffing heeft 
betrekking op de locaties:
• Gaagweg 20, 2636 AJ Schipluiden
• Gaagweg 24b, 2636 AJ Schipluiden
• Oostveenseweg 5, 2636 EC Schipluiden
• Willemoordseweg 2, 3155 EA Schipluiden
• Zouteveenseweg 17, 2636 EG Schipluiden
• Zouteveenseweg 31, 2636 EG Schipluiden

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


