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Gemeenteberichten
Donderdag 13 mei 2021   week 19  

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis rondom de feestdagen

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een luifel 

aan het kerkgebouw aan de Hoornseweg 12,  
2635 CM Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0208).

- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 
ophang-constructie voor een gashouder aan de 
Peuldreef 4, 2635 BX Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0229).

- Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de 
woning boven de bestaande woning met twee 
bouwlagen aan de Voordijkshoorn 72, 2635 KL  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0232).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 

ondergrondse vispassageplaats aan de Molenweg 6, 
3155 AV Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0240).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het legaliseren van 

een damwand, het dempen van een sloot en het 
vergroten van de waterberging aan de Woudseweg 
bij huisnummer 178, 2636 AW Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0231).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakopbouw aan de Schouw 75, 2636 DH Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2021-0234).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbestemmingsplan
- Het ontwerp bestemmingsplan ‘Woudseweg150’ 

ligt met ingang van 14 mei 2021 zes weken ter 
inzage. Met het bestemmingsplan worden de huidige 
bestemmingen Agrarisch-Glastuinbouw en Wonen 
van ‘Woudseweg 150’ her-bestemd ten behoeve van 
sloop van twee loodsen, nieuwbouw van een loods 
en de vestiging van een loonwerkersbedrijf.

 

 Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de 
bijbehorende stukken, met ingang van 14 mei 2021 
zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum 
in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in 
Schipluiden. 

 Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende 
stukken kunt u ook inzien op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest 
u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt 
oproepen door het invullen van de locatie of het 
planidentificatienummer:

 NL.IMRO.1852.bp20Woudseweg150-VO01.
 Tijdens de genoemde termijn van de 

terinzagelegging kan iedereen zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij 
het college van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG 
Schipluiden. 

 U kunt ook digitaal een reactie indienen, maak 
daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. 
Daarvoor moet u beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Het formulier is te vinden op 
de gemeentelijke website www.middendelfland.nl/
zienswijze. 

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Meldingen
- Op 20 april heeft de gemeenteraad van  

Midden-Delfland besloten tot verlenging van 
de aanwijzing van Stichting WOS tot Dienst van 
Algemeen Economisch Belang (DAEB) voor het 
uitvoeren van de wettelijke taken op basis van artikel 
2.170a van de Mediawet 2008. 

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten wor-
den 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 indie-
nen of in beroep kunt gaan.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Heeft u al een nee/ja of nee/nee  
op uw brievenbus?
Vanaf nu is het nóg makkelijker om een sticker aan te vragen. Even bellen of mailen 
naar het gemeentehuis en u heeft ‘m binnen een paar dagen kosteloos in huis:  
www.middendelfland.nl/sticker of (015) 380 41 11. 

Aan u de keuze!
Kiest u voor de nee/ja sticker? Dan krijgt u alleen nog post die voor u bestemd is. Per 
jaar bespaart u daarmee zo’n 33 kilo papier. Liever de nee/nee? Dan bespaart u zelfs 
nog meer. Maar u ontvangt dan óók geen huis-aan-huisblad meer. Start wapeninleveractie ’Drop-it’  

Het gemeentehuis is in verband met de feestdagen gesloten op de 
volgende dagen:

-  Op donderdag 13 en vrijdag 14 mei in verband met Hemelvaartsdag
- Op maandag 24 mei in verband met tweede pinksterdag

Steeds vaker worden steekwapens bij minderjarigen in beslaggenomen. Wanneer je al 
van huis gaat met een wapen op zak, is de stap om daarnaar te grijpen nog maar klein. 
De Politie Eenheid Den Haag houdt daarom van maandag 17 tot en met zaterdag 22 
mei een wapen inleveractie onder de naam ‘Drop-it’. Wie tijdens deze actie zijn (steek)
wapen inlevert, kan dat doen zonder strafrechtelijke consequenties.

Met deze actie wil de Eenheid Den Haag jongeren bewust maken van de gevaren 
van het hebben van wapens. Ook wil zij het aantal wapens in de samenleving 
verminderen. Tijdens de actieweek kunnen wapens, zoals slag-, steek- of stootwapens 
anoniem en zonder strafvervolging worden ingeleverd bij de politiebureaus van de 
Eenheid Den Haag. Hoewel de actie vooral gericht is op jongeren en hun ouders 
kunnen uiteraard naast jongeren ook andere burgers hun wapens anoniem inleveren. 
Voor het inleveren van vuurwapens en/of munitie moet een afspraak worden 
gemaakt om deze thuis op te laten halen door de politie. Anoniem inleveren van een 
vuurwapen is dus niet mogelijk.

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 gemeente-
grenzen 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?


