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Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis rondom de feestdagen

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

schutting op de erfgrens aan de Voordijkshoorn 36, 
2635 KL Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-170).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
veranda aan Voordijkshoorn 36, 2635 KL Den Hoorn 
(z-HZ_WABO-2021-0171).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerp wijzigingsplan 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij 
met ingang van vrijdag 22 april 2021 gedurende 
zes weken het wijzigingsplan ‘Zwethkade 36a’ 
met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.
wp20Zwethkade36a-VA01 ter inzage leggen.

Planbeschrijving en plangebied
Met het wijzigingsplan wordt de huidige bestemming 

van perceel Zwethkade Zuid 36a ‘Agrarisch – 
Glastuinbouw’ gewijzigd naar bestemming ‘Wonen’.
Perceel Zwethkade Zuid 36a ligt aan de noordkant 
van glastuinbouwgebied ‘De Woudse Droogmakerij’. 
Dit glastuinbouwgebied is gelegen in het noorden van 
gemeente Midden-Delfland tegen de A4 en N2111. 
Nabij de gemeentegrens met gemeente Westland.

Terinzagelegging 
Het ontwerp wijzigingsplan ligt met de bijbehorende 
stukken, met ingang van vrijdag 22 april 2021 
gedurende zes weken, tijdens kantooruren ter inzage bij 
het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang 
Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. 
Het ontwerp wijzigingsplan en de bijbehorende 
stukken kunt u ook inzien als PDF op de gemeentelijke 
website: www.middendelfland.nl/stukken-ter-inzage 
of op www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze website 
kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit 
kunt oproepen door het invullen van de locatie 
of het planidentificatie-nummer: NL.IMRO.1842.
wp20Zwethkade36a-VA01. 

Indienen beroep
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het 
college van burgermeester en wethouders hebben 

ingediend kunnen, gedurende 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.
Zij die beroep instellen kunnen gedurende de 
genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling. 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het uitbreiden en 

restaureren van een monumentale boerderij  
(Fase 2) aan de Duifpolder 6, 3155 CA Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0172).

- Aanvraag vergunning voor het isoleren van het dak, 
het aanbrengen van PV-panelen en het vernieuwen 
van een dakkapel aan de Commandeurshof 9,  
3155 TA Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0176).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Lisdodde 7, 
3155 WH Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0184).
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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

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? 

 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

De Mus zoekt chauffeurs voor in 
Schipluiden/ Den Hoorn
Wat is De Mus?
De Mus is een gratis vervoermiddel voor inwoners van Midden-Delfland die 
moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. De Mus is ontstaan uit een 
samenwerking tussen de gemeente Midden-Delfland, Doel Delfland, Pieter van Foreest 
en Stichting Welzijn Midden-Delfland. 

Wie zoeken wij?
Voor De Mus zijn wij op zoek naar enthousiaste chauffeurs (man of vrouw) die 
inwoners van Den Hoorn en Schipluiden naar activiteiten willen brengen zoals 
boodschappen doen, een doktersafspraak of langsgaan bij familie, vrienden en 
kennissen. U helpt hen op deze manier om deel te blijven nemen aan activiteiten waar 
ze niet meer zelfstandig naartoe kunnen.

De Mus zoekt chauffeurs die een hele of een halve dag in de week beschikbaar zijn.
Vindt u het u leuk om ons team te komen versterken? Wilt u graag iets betekenen voor 
een ander? En vindt u het leuk om een kort praatje te maken met de reizigers van De 
Mus en hen te helpen met 
in- en uitstappen? Neem 
dan contact op met de 
coördinator van Shuttle 
Service De Mus, George 
Walther via DeMus@
ggz-delfland.nl of bel met 
06-20778370. 

Door alle corona-
maatregelen rijdt de Mus 
op dit moment nog niet. 
Hopelijk kan De Mus 
toch snel weer het nest 
verlaten en rondvliegen in 
Midden-Delfland.

HOU
AFSTAND

VAN ELKAAR

Voor meer informatie over het coronavirus ga naar:
rijksoverheid.nl/coronavirus 

EN
CHILL ALS 

EEN KONING

1,5m
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Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het herprofi leren van 

percelen en het dempen en graven van water aan 
de Zouteveenseweg bij 17a t/m 17c (sectie Q 678), 
2636 EG Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0168).

- Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een 
kavelpad en het verplaatsen van een dam aan 
de Zouteveenseweg (sectie Q 655 en 659) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0180).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
kleine windmolen aan de Rotterdamseweg 223, 
2636 KC Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0185).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het realiseren van 

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

- Vergunning verleend voor het realiseren van 
wasstoepen in de nieuwe kadeconstructie aan de 
Dorpsstraat tussen huisnummers 20 en 36 
(sectie B2685 en 2339) in Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2021-0076).

- Vergunning verleend voor het uitbreiden van de 
woning door het aanpassen van de voorgevel en 
uitbouw aan de achterzijde en het realiseren van 
een nieuwe inrit en het bouwen van een brug aan 
de Zouteveenseweg 45a, 2636 EG Schipluiden 

(Z-HZ_WABO-2020-0724).
Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het oprichten van een 

serre aan de Holierhoek 18, 2636 EJ Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2021-0091).

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

Geheel Midden-Delfl and

OVERIGE

Regelgeving
Op 13 april 2021 besloot het college om het 
ontwerpbesluit van aanbiedplekken voor 
minicontainers in het dorp Schipluiden vrij te 
geven voor inspraak. De aanbiedplekken worden 
aangewezen om het afval met een zijbelader 
zo effi ciënt mogelijk te laten inzamelen. De 
inspraakprocedure beoogt de invoering van de 
zijbelader te doen met een zo breed mogelijk 
draagvlak bij de inwoners. 

Inzage
Het ontwerpbesluit van aanbiedplekken voor 
minicontainers in Schipluiden ligt met ingang van 
23 april 2021 gedurende zes weken ter inzage. U 
kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis van Midden-Delfl and, Anna van 
Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. U kunt de kaart met 
daarin de aanbiedplekken ook downloaden op de 
website van de gemeente: www.middendelfl and.nl/

inzage. 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen 
naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling een 
zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van 
aanbiedplekken voor minicontainers in Schipluiden. 
Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar het college 
van burgemeester en wethouders van Midden-
Delfl and, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. 
Wilt u digitaal een zienswijze indienen? Dat doet u 
met het zienswijzeformulier. Dit formulier en meer 
informatie over het indienen van een zienswijze vindt 
op www.middendelfl and.nl/zienswijze. 
Wilt u mondeling reageren of wilt u meer informatie? 
Neemt u dan contact op met C.N. van Bergen 
Henegouw via telefoonnummer (015) 380 41 11 of 
via het e-mailadres cvanbergen@middendelfl and.nl. 

www.middendelfl and.nl Anna van Raesfeltstraat 37  •  2636 HX  •  Schipluiden

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s 
genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen 
rechten worden ontleend. De offi ciële bekendmakingen 
vindt u in het elektronisch gemeenteblad. 
Deze bekend makingen kunt u opzoeken via 
www.middendelfl and.nl > over bestuur en organisatie 
> nieuws en publicaties > offi ciële 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.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Onderwijs

Hbo en wo per 26 april onder
voorwaarden open.

Bibliotheken van onderwijs -
instellingen voor mbo, hbo en 
wo open.

Winkels en markten

Thuisbezoek

Avondklok

Einde avondklok op 28 april 
om 4.30 uur.

Horeca buiten

Buitenterrassen open van 12.00
uur tot 18.00 uur.

Max. 2 personen of 1 huis -
houden per tafel (excl. kinderen
t/m 12 jaar).

Max. 50 personen per
buitenterras.

Reserveren, gezondheidscheck
en vaste zitplaats verplicht.

Verplaats je alleen als je naar de
toilet of garderobe gaat of moet
betalen. Draag binnen een
mondkapje.

Terrassen van sport -
accommodaties blijven 
gesloten.

Niet-essentiële winkels open 
tot 20.00 uur.

Niet-essentiële winkels mogen
max. 1 klant per 25 m2
ontvangen. Er mogen in elk geval
2 klanten per verdieping worden
ontvangen, ongeacht de grootte
van de winkel.

Warenmarkten voor zowel
levensmiddelen als niet-
essentiële producten open.

Kom alleen en winkel op rustige
momenten.

Ontvang thuis max. 2 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Uitvaarten

Stap 1: terrassen en winkels open, einde avondklok
We verwachten dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten eind april gaat afnemen. 

Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan.

20 april 2021

Theorie-examens

Theorie-examens voor een 
rij-, vaar- of vliegbewijs
toegestaan.

Max. 100 bezoekers op een
uitvaart toegestaan.

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

Openingsplan: stap 1 per 28 april

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

Bekijk de toegankelijke 
versie op:

rijksoverheid.nl

20 april 2021

Coronaregels
28 april tot en met minstens 10 mei 2021

Deze regels gelden van 28 april tot en met minstens 10 mei 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

Thuis Werk zoveel  
mogelijk thuis

Werk thuis als dat kan 

Max. 2 gasten  
per dag ontvangen

Ontvang thuis maximaal 2 gasten 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 
deels open

Winkels Alle winkels open

Alle winkels zijn open

Na 20.00 uur geen 
verkoop alcohol

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Reizen
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

Terras buiten van 
12.00 - 18.00 uur

Terras buiten open van 12.00 tot 18.00 uur Restaurant en café zijn dicht

Restaurant en 
café binnen

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 en museum zijn dicht

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351
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Versoepeling van coronamaatregelen


