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Losliggende stoeptegels, slechte regenwaterafvoer, losgeraakte put
deksels, 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? 
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Den Hoorn

BESLUITEN

Onttrekkingsbesluiten
 Besluit tot het onttrekken aan de openbaarheid van 

een gedeelte van de westzijde van de Harnaskade.

Maasland

BESLUITEN

Benoemingen openbare ruimte
 Burgemeester en wethouders van Midden

Delfland hebben op 26 januari 2021 besloten tot 
het benoemen van de openbare ruimte met de 
benaming Wethouder Horlingsbrug. Zie ook het 
artikel in het witte deel van deze gemeentepagina.

Schipluiden

BESLUITEN

(APV)vergunningen
 Verleende drank en horecavergunning aan café

ijssalon De Vergulde Valk gelegen aan de Dorpsstaat 
27, 2636 CE Schipluiden (21Z.001062).

Geheel Midden-Delfland

BESLUITEN

Ontheffingen
 Verleende ontheffing aan de firma Baak 

voor geluidsbelastende wegwerkzaamheden 
voor de periode van vrijdagavond 28 mei tot 
maandagochtend 31 mei 2021. De ontheffing geldt 
voor werkzaamheden aan de A20 ten behoeve van 
de aanleg van de Blankenburgtunnel (21z.001576).

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.

Benoeming  
Wethouder Horlingsbrug
Wethouder Horlings was een gedreven bestuurder en heeft zich enorm ingezet voor 
onze gemeente. Op 31 maart 2020 overleed hij aan de gevolgen van corona.

Met zijn brede ervaring, gedrevenheid en hartelijkheid kon hij bruggen slaan en was 
hij een verbindende factor bij verschillende onderwerpen. Een brug staat symbool 
voor verbinding. Daarom is ervoor gekozen om een brug naar wethouder Horlings 
te vernoemen. De brug over de Zuidgaag in Maasland, die de Kerkweg verbindt met 
de Burgemeester Groot Enzerinksingel, had nog geen naam nadat de brug in 1993 is 
vervangen. Deze brug heeft de naam Wethouder Horlingsbrug gekregen. Naast de brug 
is een gedenkteken voor wethouder Horlings geplaatst. 

Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (TONK) 
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de 
coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk 
niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan 
voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om 
hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK is bedoeld 
voor mensen van wie het inkomen door de coronamaatregelen is gedaald. Bijvoorbeeld 
doordat u (deels) werkeloos werd of doordat de omzet van uw bedrijf is gedaald. Als 
u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten kunt u de TONK 
aanvragen. Het gaat dan om woonkosten zoals de huur of de hypotheek, de kosten van 
bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten.

Voor wie?
Bent u een ondernemer, werkt u in loondienst of heeft u een uitkering? In al deze 
situaties kunt u de TONK aanvragen. 

Hoe lang duurt de TONK?
Met de TONK kunt u een vergoeding krijgen voor de woonkosten voor de periode van 1 
januari 2021 tot en met 30 juni 2021. U vraagt dus meteen met terugwerkende kracht 
de ondersteuning aan voor de periode vanaf 1 januari 2021. 
U kunt de TONK aanvragen vanaf 6 april tot 1 augustus 2021. Op de website  
www.middendelfland.nl/tonk vindt u meer uitleg over de TONK. Ook kunt u daar het 
digitale aanvraagformulier invullen.


