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Nieuwe vervoerder
Regiotaxi Haaglanden

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis rondom de feestdagen

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vervangen van 

de huidige dakpannen, het aanbrengen van een 
isolatiedeken en het slopen van twee schoorstenen 
aan de Woudseweg 14, 2635 CC Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0153).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Prins 
Hendriklaan 19, 2635 JG Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0157).

- Aanvraag vergunning voor het vervangen van lager 
beschoeiing door het aanbrengen van een damwand 
tot aan tuinhoogte aan de Kartuizerland 22, 2635 DX 
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0158).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Overeenkomst grondexploitatie
- Gemeente Midden-Delfland heeft een anterieure 

overeenkomst gesloten met de eigenaren van het 
perceel Zwethkade Zuid 55 - 57, voor de realisatie van 
een (ver)bouwplan op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Schipluiden, sectie G, 1377 en plaatselijk 
bekend Zwethkade Zuid 55 - 57 te  
(2635 CW) Den Hoorn. 

 De overeenkomst is op 22 en 25 maart 2021 door de 
eigenaar respectievelijk de gemeente ondertekend. 
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomt ligt van 15 april 2021 tot en met 27 mei 
2021 ter inzage bij het Klant Contact Centrum van de 
gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 
37, 2636 ZG Schipluiden.

 Tegen de anterieure overeenkomst en de zakelijke 
beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst 
kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden 
ingediend.

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van 

dakkapellen en het wijzigen van de gevel aan de 
Rijksstraatweg 9a, 2635 AC Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2020-0744).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 
berging met overkapping aan de Kreekoever 11,  
2635 BM Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0080).

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

Bestemmingsplannen
- Het uitwerkingsplan “Vastgoedzone Harnaschpolder - 

Zuid” met het planidentificatienummer  
NL.IMRO.1842.upHPO2-VA01 is vastgesteld. Dit 
uitwerkingsplan maakt de realisatie van een bedrijfshal 
voor een autoreparatiebedrijf mogelijk op een perceel 
in de Harnaschpolder te Den Hoorn. Het perceel ligt 
ten oosten van de Rijksweg A4 en ten noorden van de 
provinciale weg N211, ter hoogte van afslag 12 (Den 
Haag-Zuid). 

 Vanaf vrijdag 16 april 2021 ligt het uitwerkingsplan 
met bijhorende stukken, waaronder het collegebesluit, 
ter inzage voor de periode van zes weken. Het 
uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken kunt u 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze 
website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het 
besluit kunt oproepen door het invullen van de locatie 
of het planid-nummer: NL.IMRO.1842.upHPO2-VA01. 
U kunt het plan ook inzien bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 
37 in Schipluiden of als PDF-bestand inzien op de 
gemeentelijke website: www.middendelfland.nl/
stukken-ter-inzage. 

 Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het 
college van burgermeester en wethouders hebben 
ingediend kunnen, tijdens de termijn van ter inzage 
ligging, beroep ten aanzien van het uitwerkingsplan 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. 
Stelt u beroep in? Dan kunt u gedurende de genoemde 
termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzitter van deze afdeling. 

 Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan 
treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer tijdens de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding opgeschort 
totdat op dat verzoek is beslist.

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vervangen van het 

dak en gevelpanelen en het plaatsen van twee extra 
overhead deuren aan de Molenweide 5, 3155 AT 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0160).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
zender aan het Kerkplein 1, 3155 AN Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0162).

- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 
wanddoorbraak in de achtergevel aan de Kluiskade 
20, 3155 BH Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0165).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het oprichten van een 

aanbouw aan de achterzijde van de woning aan de 
Kerkstraat 2, 3155 AN Maasland 

 (Z-HZ_WABO-2020-0757).

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag 

voor het plaatsen van een luifelkas aan de Westgaag 
60, 3155 DG Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0052).

- Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag 
voor het legaliseren van gerealiseerde interne 
aanpassingen aan het Kerkplein 6, 6a en 6b,  
3155 AM Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0061).

- Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag 
voor het dempen van 20m2 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) in Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0069).

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Het gemeentehuis is in verband met de feestdagen gesloten op de volgende dagen:
- Op maandag 26 en dinsdag 27 april in verband met Koningsdag
-  Op woensdag 5 mei in verband met Bevrijdingsdag

De Regiotaxi Haaglanden krijgt vanaf 16 mei 2021 een nieuwe vervoerder. De 
vervoerder wordt Noot Personenvervoer. 

Wat is Regiotaxi Haaglanden? 
Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer. Regiotaxi is duurder dan de 
bus of trein en goedkoper dan een gewone taxi. Regiotaxi haalt u op bij de voordeur 
en brengt u zonder overstap tot de deur van uw bestemming. Soms deelt u de taxi met 
andere reizigers. Iedereen mag reizen met de Regiotaxi.

Wat verandert er voor u?
• Veel zaken blijven gelukkig hetzelfde, zoals uw vaste ritten en uw regiotaxipas.
• U moet wel uw automatische incasso aanpassen, omdat u met een andere 

vervoerder gaat reizen. Met het incassoformulier geeft u toestemming dat de nieuwe 
vervoerder bij u kosten in mag dienen. 

• U reserveert uw rit via Noot Personenvervoer.
• U kunt tot 8 mei nog even geen reserveringen maken voor ritten na 16 mei.
• Reist u zonder rolstoel, dan komt Noot Personenvervoer u meestal ophalen met een 

personenauto in plaats van met een taxibusje. 

Automatische incasso
Inwoners die de afgelopen 2 jaar met de Regiotaxi gereisd hebben, ontvangen thuis 
informatie over de nieuwe vervoerder. Ook ontvangen zij thuis het incassoformulier.

Meer informatie
Meer uitleg over het incassoformulier en het gebruik van de regiotaxi vindt u op onze 
website www.middendelfland.nl/regiotaxi. Of u kunt contact opnemen met Regiotaxi 
Haaglanden via telefoonnummer 088 9666 011 (werkdagen van 09.00u tot 17.00u).

Heeft u iets gevonden? Of bent u iets verloren?  
Hieronder leest u waar u dan terecht kunt. 

Gevonden voorwerp
Heeft u een bril, portemonnee, sleutelbos of ander voorwerp gevonden? 
U kunt dit eenvoudig melden op www.verlorenofgevonden.nl. Meer dan 250 
gemeenten gebruiken deze website, waaronder de gemeente Midden-Delfland. Het 
voorwerp bewaart u thuis en na het verstrijken van de bewaartermijn van één jaar 
wordt u eigenaar. Hieraan zitten wel een paar voorwaarden.  
U vindt deze op www.middendelfland.nl > Voor inwoners  
> Verloren of gevonden voorwerpen.  
Wilt u geen eigenaar worden? Dan kunt u het voorwerp ook bij de gemeente inleveren.

Verloren voorwerp
Wilt u weten of iemand uw verloren voorwerp heeft gevonden?  
Kijk ook dan op www.verlorenofgevonden.nl. Dit is een landelijke website, u zoekt 
over de gemeentegrenzen heen. Staat uw voorwerp er niet tussen? Dan kunt u hier 
ook meteen aangeven wat u verloren bent. De bevestiging die u hiervan krijgt, kunt 
u eventueel voor de verzekering gebruiken. Voor officiële documenten (paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs), fietsen en huisdieren gelden aparte regels. Lees hier meer 
over op www.middendelfland.nl.

Voorwerp gevonden of juist verloren?
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Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 

wanddoorbraak in een woning aan ’t Woudt 13, 
2636 HD Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0151).

- Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een 
kozijn in de zijgevel aan ’t Woudt 13, 2636 HD 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0167).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het wijzigen van een 

kozijn en een deel van de gevel door het plaatsen 
van een dakopbouw aan de Otto van Egmondlaan 
22, 2636 GR Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0726).

- Verleende vergunning voor het aanbrengen van 
verharding en het realiseren van een voersilo aan 
de Zouteveenseweg 17c, 2636 EG Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0747).

- Verleende vergunning voor het aanleggen van 
een mantelbuis Ø110mm ten behoeve van 
een aan te brengen laagspanningskabel aan de 
Rotterdamseweg 480, 2636 KB Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0053).

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn is verlengd van de 

vergunningsaanvraag voor het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Meerkoetlaan 5, 2636 ER Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0038).

- Beslistermijn is verlengd van de 
vergunningsaanvraag voor het maken van vijf 
dammen aan de Abtswoude nabij huisnummer 54 
(sectie Q 1014, 1039, 1182, 1183 en 1323) in  
(Z-HZ_WABO-2021-0060).

Geheel Midden-Delfland

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluiten
- Op 6 april 2021 besloot het college om het 

Ontwerp-Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2021 vrij 
te geven voor inspraak. In het Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffen 2021 regelt het college een aantal 
zaken die via de Afvalstoffen Verordening (ASV) 
2021 aan het college zijn gedelegeerd. 

 Het Ontwerp-Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2021 
ligt met ingang van 16 april 2021 gedurende zes 
weken ter inzage in het Klant Contact Centrum van 
het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van 

Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.  
U kunt het plan ook inzien op de gemeentelijke 
website: www.middendelfland.nl/stukken-ter-
inzage.

 Gedurende de bovengenoemde termijn kan 
iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een 
zienswijze op het Ontwerp-Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffen 2021 indienen. Een schriftelijke 
zienswijze stuurt u naar het college van 
burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, 
Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden of mailt u naar 
het onderstaande e-mailadres. Wilt u mondeling 
reageren, of wilt u meer informatie, neemt u dan 
contact op met C.N. van Bergen Henegouw via 
telefoonnummer 010-3804111  
of e-mail cvanbergen@middendelfland.nl. 
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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.

13 april 2021

Coronaregels
Van 19 april tot en met minstens 25 april 2021

Deze regels gelden van 19 april tot en met minstens 23 april 2021

Basisregels

Was je handen Houd afstand en  
ga weg als het druk is

Houd 1,5 meter afstand Is het druk? Ga dan weg

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Draag een mondkapje 
waar verplicht

Avondklok
22.00 - 4.30 uur

Thuis Werk en blijf  
zoveel mogelijk thuis

Werk thuis als dat kan Blijf zo veel mogelijk thuis

Max. 1 gast  
per dag ontvangen

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek 

Max. 1 keer per  
dag op bezoek Buiten Max. 2 mensen

of 1 huishouden

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Kinderopvang  
en onderwijs

Kinderopvang voor  
0 tot en met 4 jaar 

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Buitenschoolse
opvang

Buitenschoolse opvang open

Basisschool

Basisscholen open

Middelbare school 
en mbo deels open

Hoger  
onderwijs

Hoger onderwijs op afstand

Winkels
Winkelen en bestelling 

ophalen op afspraak

Vooraf bestellen en afhalen mogelijk Winkelen op afspraak mogelijk

Apotheek  
en drogist

Apotheek en drogist zijn open

Winkels voor 
levensmiddelen

Winkels voor levensmiddelen zijn open 

Na 20.00 uur geen 
verkoop alcohol

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Horeca Afhalen en bezorgen

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Restaurant  
en café

Restaurant en café zijn dicht

Reizen Noodzakelijk gebruik 
openbaar vervoer

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Reis niet naar  
het buitenland

Sportlocaties
Buiten op 1,5 meter 
met max. 4 mensen

Buiten sporten toegestaan op 1,5 meter afstand met maximaal 4 mensen

Buiten t/m 26 jaar, 
afstand niet verplicht

Buiten sporten toegestaan tot en met 26 jaar. Afstand houden is niet verplicht

Zwemles t/m 12 jaar

Zwemles toegestaan voor 
kinderen tot en met 12 jaar

Binnensport

Binnensporten is verboden 

Binnenzwembad 
en sauna

Binnenzwembad en sauna zijn dicht

Bezoek aan: Beroepen zoals kapper

De kapper is open op afspraak

Gemeentehuis

Gemeentehuis is open

Evenementen

Evenementen zijn verboden

Pretpark en 
dierentuin

Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Bioscoop  
en museum

Bioscoop, museum en bibliotheek zijn dicht

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

11 mei 
 
Doorstroom-
locaties buiten 
open 

 
Sporten 
binnen 
toegestaan 

 
Kunst- en 
cultuur-
beoefening 
binnen 
toegestaan 

26 mei 
 
Ontvang thuis 
max. 4 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 4 
personen 

 
Doorstroom -
locaties 
binnen open 

 
Horeca voor 
uit eten open  

 
Culturele 
instellingen 
open

16 juni 
 
Ontvang thuis 
max. 6 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
6 personen 

 
Overige 
horeca open  

 
Evenementen 
toegestaan

Sporten 
buiten 

Uitbreidingen:

Sporten 
binnen en 
buiten

Uitbreidingen:

Horeca voor 
uit eten 

 
Culturele 
instellingen  
 
Sporten 
binnen en 
buiten 

Uitbreidingen:

Horeca voor 
uit eten 

 
Overige horeca  

 
Evenementen  

 
Culturele 
instellingen  

 
Sporten 
binnen en 
buiten 

Uitbreidingen:

Toegangs -
testen 
toegestaan 

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk 
 

Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen,  
kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

13 april 2021

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

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april 
 
Hbo en wo 
open 

 
28 april 
 
Einde 
avondklok 

 
Ontvang thuis 
max. 2 
personen 

 
Horeca buiten 
open 

 
Detailhandel 
open

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames 
van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

7 juli 
 
Ontvang thuis 
max. 8 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
8 personen

Nog geen datum 
 

Einde maatregelen

Update over Corona
Als het aantal opnames van corona patiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels 
blijven volgen, kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten. Met het landelijke 
openingsplan wordt stap voor stap steeds meer mogelijk. De maatregelen die gelden  
van 19 april tot en met 25 april zijn in een schema weergegeven.
Meer informatie over het coronavirus leest u op www.middendelfland.nl/coronavirus
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Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april 
 
Hbo en wo 
open 

 
28 april 
 
Einde 
avondklok 

 
Ontvang thuis 
max. 2 
personen 

 
Horeca buiten 
open 

 
Detailhandel 
open

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames 
van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

7 juli 
 
Ontvang thuis 
max. 8 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
8 personen

Nog geen datum 
 

Einde maatregelen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

11 mei 
 
Doorstroom-
locaties buiten 
open 

 
Sporten 
binnen 
toegestaan 

 
Kunst- en 
cultuur-
beoefening 
binnen 
toegestaan 

26 mei 
 
Ontvang thuis 
max. 4 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 4 
personen 

 
Doorstroom -
locaties 
binnen open 

 
Horeca voor 
uit eten open  

 
Culturele 
instellingen 
open

16 juni 
 
Ontvang thuis 
max. 6 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
6 personen 

 
Overige 
horeca open  

 
Evenementen 
toegestaan

Sporten 
buiten 

Uitbreidingen:

Sporten 
binnen en 
buiten

Uitbreidingen:

Horeca voor 
uit eten 

 
Culturele 
instellingen  
 
Sporten 
binnen en 
buiten 

Uitbreidingen:

Horeca voor 
uit eten 

 
Overige horeca  

 
Evenementen  

 
Culturele 
instellingen  

 
Sporten 
binnen en 
buiten 

Uitbreidingen:

Toegangs -
testen 
toegestaan 

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk 
 

Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen,  
kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

13 april 2021

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

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april 
 
Hbo en wo 
open 

 
28 april 
 
Einde 
avondklok 

 
Ontvang thuis 
max. 2 
personen 

 
Horeca buiten 
open 

 
Detailhandel 
open

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames 
van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

7 juli 
 
Ontvang thuis 
max. 8 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
8 personen

Nog geen datum 
 

Einde maatregelen
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RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering   
Op dinsdag 20 april 2021 om 19.30 uur is er een openbare raadsvergadering. 
Vanwege de recente coronamaatregelen vindt de vergadering niet plaats in het 
gemeentehuis, maar is deze volledig digitaal.

Wilt u de raadsvergadering 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 vaststelling bestemmingsplan ‘Zwethkade Zuid 54’
• Voorstel wijziging subsidiëring WOS als overbrugging naar landelijk omroepbestel
• Voorstel tot vaststellen GREXEN (grondexploitaties) per 1 januari 2021
• Voorstel budget investeringen Centrumplan Schipluiden 

De vergaderstukken zijn in te zien 
• In 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 19 april 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.


