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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.

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis rondom de feestdagen

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

nokverhoging op het achtergevel dakvlak aan de Hof 
van Delftstraat 29, 2635 EE Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0243).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 

berging met overkapping en het verplaatsen van 
de poortdeur aan de Kreekoever 13, 2635 BM Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0112).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van 
brugleuningen aan de Harnaschdreef kruising 
Lookwatering (sectie H 3752) in Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-0221-0006).

Maasland

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- Het ontwerpbesluit brandveilig gebruik van een 

zorgonderneming van dagbesteding aan de 
Kortebuurt 16b, 3155 EH Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0079) ligt vanaf 21 mei 2021 ter 
inzage. U kunt het ontwerpbesluit voor een periode 
van zes weken inzien bij het Klant Contact Centrum 
in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in 
Schipluiden. Belanghebbenden kunnen, gedurende 
de termijn van ter inzage ligging, zienswijzen ten 

 aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar maken.  
Kijk voor meer informatie hierover op 

 www.middendelfland.nl/zienswijze.

Ontwerpbesluit aanbieden minicontainers
- Op 11 mei 2021 besloot het college om het 

ontwerpbesluit van aanbiedplekken voor 
minicontainers in het dorp Maasland vrij te 
geven voor inspraak. De aanbiedplekken worden 
aangewezen om het afval met een zijbelader 
zo efficiënt mogelijk te laten inzamelen. De 
inspraakprocedure beoogt om de invoering van de 
zijbelader te doen met een breed mogelijk draagvlak 
bij de bewoners. 

 Het ontwerpbesluit van aanbiedplekken voor 
minicontainers in het dorp Maasland ligt met ingang 
van 21 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage. U 
kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het 
gemeentehuis van Midden-Delfland. U kunt de kaart 
met daarin de aanbiedplekken daarop ingetekend 
ook downloaden op www.middendelfland.nl/inzage.

 Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen 
naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling een 
zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van 
aanbiedplekken voor minicontainers in Maasland. 
Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar het college 
van burgemeester en wethouders van Midden-
Delfland, 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 u op 
www.middendelfland.nl/zienswijze. 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 via het e-mailadres 
cvanbergen@middendelfland.nl. 

BESLUITEN

Verlenging beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het plaatsen van een afdak aan de bestaande 
schuur aan de Westgaag 4b, 3155 DE Maasland 

 (Z-HZ_WABO-2021-0134).
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het oprichten van een schuur aan de 
Maaslandse Dam 20, 3155 CH Maasland 

 (Z-HZ_WABO-2021-0125).
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het uitbreiden van de teeltruimte aan de 
Burgerweg 6b, 3155 DB Maasland 

 (Z-HZ_WABO-2021-0111).
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het verbouwen van een woning door het 
bijtrekken van de aanbouw bij de woning en het 
aanbrengen van een nieuw kozijn aan de Kerkweg 
10, 3155 EC Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0088).

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.

Wie verdient er een Koninklijke 
onderscheiding?
Elk jaar worden, ter gelegenheid van Koningsdag, Koninklijke onderscheidingen door 
de burgemeester uitgereikt. U kunt een inwoner uit Midden-Delfland voordragen voor 
een onderscheiding. 
 
Lintjesregen 2022
Het is belangrijk om een Koninklijke onderscheiding op tijd aan te vragen. Wilt u dat 
de onderscheiding tijdens de lintjesregen van 2022 wordt uitgereikt? Lever uw voorstel 
dan voor 1 juli 2021 bij ons in.
  
Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding?
Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen staat op www.lintjes.nl. De 
website beschrijft stapsgewijs hoe iemand voor een lintje kan worden voorgedragen. 
Suzanne Neven behandelt de lintjes voor onze gemeente. Zij kan in grote lijnen 
aangeven of de verdiensten van iemand inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een 
Koninklijke onderscheiding. 

Wilt u meer informatie of iemand voordragen? Neemt u dan contact op met Suzanne 
Neven via het telefoonnummer (015) 380 42 80 of mail naar sneven@middendelfland.nl.

Gemeente koopt Hoeve Johanna  
in Schipluiden
Eind april werd de gemeente Midden-Delfland eigenaar van de Hoeve Johanna  
en omliggende kavels. Hiermee heeft de gemeente alle grond in bezit die nodig  
is voor de ontwikkeling van woningbouwproject Keenenburg V fase 2. 

Keenenburg V fase 2
Het woningbouwproject Keeneburg V fase 2 bestaat uit maximaal 39 woningen.
Het bestemmingsplan voor fase 2 is al gewijzigd en vastgesteld. Nieuwbouwproject 
Keenenburg V kan nu definitief ontwikkeld worden. De gemeente selecteert dit jaar een 
ontwikkelaar. De planning is erop gericht dat de ontwikkelaar volgend jaar zowel de 
woningen in de verkoop kan brengen en kan starten met de bouw. 

Met de aankoop van de Hoeve Johanna zet het college weer een grote stap in de 
realisatie van de woningbouwambities. Het college heeft een stevige ambitie neergezet 
in het collegewerkprogramma. Het toevoegen van woningen in de dorpen bereiden de 
gemeente zorgvuldig voor. Het is een proces van meerdere jaren, omdat de gemeente 
niet veel eigen grond heeft en er in Midden-Delfland weinig locaties zijn waar we kunnen 
uitbreiden. 

De gemeente maakt woningbouw mogelijk door bestemmingsplannen te wijzigen 
en door afspraken te maken met grondeigenaren. Dit college maakte al meerdere 
bestemmingswijzigingen mogelijk in Schipluiden, maar ook in Maasland. Met de verwerving 
van de locatie voor Keenenburg V en de woningbouwplannen voor het centrum van 
Schipluiden maakt de gemeente de bouw van bijna 100 woningen in Schipluiden mogelijk. 
Dat zijn mooie resultaten, maar het is nog niet genoeg. De gemeente blijft zich inzetten om 
nieuwe woningbouwplannen in Midden-Delfland te realiseren.

Het gemeentehuis is in verband met Tweede Pinksterdag gesloten  
op maandag 24 mei.
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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? 

 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
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Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van 

een schuur en het plaatsen van een dakkapel 
en dakramen aan de Schieweg 192, 2636 KA 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0244).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
nokverhoging aan de Burg van der Gentsingel 21, 
2636 BS Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0250).

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-2020-0726).

- Verleende vergunning voor het verbouwen op de 
verdieping van de woning aan de Dorpsstraat 50, 
2636 CJ Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0136).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van 
dakkapellen op het voor- en achtergevel dakvlak 
aan de Rozemond 4, 2636 JK Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0131).

- Verleende vergunning voor het realiseren van 
een doorbraak in een dragende wand aan de 
Meerkoetlaan 5, 2636 ER Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0138).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Bark 9, 
2636 DD Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0123).

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

- Verleende vergunning voor het maken van 5 
dammen met hekwerk aan de Abtswoude nabij 
huisnummer 54, (sectie Q 1014, 1039, 1182, 1323) 
in Schipluiden (Z-2021-00087).

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Regelgeving
- Op 23 maart 2021 stelde de raad de 

Afvalstoffenverordening Midden-Delfland 2021 
vast. Deze nieuwe verordening vervangt de Afdeling 
2. Bodem weg- en Milieuverontreiniging van de 
Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 
2010, met uitzondering van paragraaf 7  
(artikelen 4:7 tot en met 4:9).

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

Stap 2: versoepelingen gaan door 
Het aantal nieuwe ic-en ziekenhuisopnames van corona patiënten is verder gedaald. 
Daarom kan op 19 mei verantwoord de tweede stap van het openingsplan gezet 
worden. Het volgen van de basisregels blijft belangrijk.

RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering   
Op dinsdag 25 mei 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 inzake de financiële stukken van het Bedrijvenschap Harnaschpolder, 

de Veiligheidsregio Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
• Voorstel tot instemmen met RES 1.0
• Voorstel implementatie van de Omgevingswet
• Voorstel inzake de financiële stukken van de Metropoolregio Rotterdam  

Den Haag (MRDH)
• Voorstel tot instemmen wijzigingen GR Veiligheidsregio Haaglanden

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 dinsdag 25 mei 09.00 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. 

Horeca buiten

Buitenterrassen open van 6.00 
uur tot 20.00 uur. Reserveren met 
max. 2 personen (excl. kinderen t/m 
12 jaar of 1 huishouden) en 
gezondheidscheck verplicht. 

 
Buitenterrassen van 
sportkantines open. 

 
Max. 50 personen per terras.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Kunst en cultuur

Buiten: locaties voor 
podiumkunsten, openlucht -
musea, monumenten en 
beeldentuinen open. 

 
Binnen: locaties voor kunst- en 
cultuurbeoefening en 
bibliotheken* open. Beoefening 
met max. 2 personen op 1,5 
meter afstand. Reserveren en 
gezondheidscheck. Max. 30 
personen per ruimte.

Sporten binnen

Binnensportlocaties open. 

 
Vanaf 18 jaar sporten met max. 
2 personen op 1,5 meter 
afstand toegestaan. Reserveren 
en gezondheidscheck verplicht. 
Geen groepslessen, wedstrijden en 
publiek. 

 
Max. 30 personen per ruimte.

Reizen en vervoer

Niet-essentiële reizen binnen 
Nederland toegestaan. Reis op 
rustige momenten.

Contactberoepen

Alle contactberoepen 
toegestaan. Reserveren en een 
gezondheidscheck verplicht. Voor 
klanten van sekswerkers is alleen 
de gezondheidscheck verplicht.

Recreatie buiten

Attractie-, natuur- en dieren -
parken open. Spellocaties buiten, 
zoals minigolf en klimbossen, 
open. Binnenruimtes dicht. 
Reserveren met max. 2 personen 
(excl. kinderen t/m 12 jaar of 1 
huishouden) en gezondheidscheck 
verplicht. 

 
Verhuurlocaties voor recreatieve 
activiteiten open, zoals voor 
verhuur van boten, kano's en 
fietsen.

* Bibliotheken mogen per 20 mei open.

Sporten buiten

Vanaf 27 jaar sporten buiten in 
groepsverband op 1,5 meter 
afstand toegestaan. Max. 30 
personen per groep.

Stap 2: buiten meer mogelijk en 
binnensportlocaties open 

 
Stap voor stap kan steeds meer. Op 19 mei zetten we de tweede stap van het openingsplan  

en gaan onder andere dierenparken, openluchtmusea en sportscholen open.

17 mei 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

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Openingsplan: stap 2 per 19 mei 
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