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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.

Werkzaamheden Hofsingelbrug

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het verbeteren van de 

aanbouw door het plaatsen van nieuwe kozijnen en 
het aanbrengen van isolatie en het vernieuwen van 
de dakbedekking aan de Dijkshoornseweg 48, 2635 
ER Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0256).

BESLUITEN

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het plaatsen van een 

overkapping op het dakterras aan de Molensloot 48, 
2635 BP Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0143).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het renoveren en 

verbouwen van de bestaande villa aan de 
Commandeurskade 44a, 3155 AD Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0253).

- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 
uitrit aan de Vrouwe Lideweysingel 22c, 3155 VW 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0255).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Koningin 
Julianaweg 140, 3155 AS Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0140).

- Vergunning verleend voor het legaliseren van 
gerealiseerde interne aanpassingen aan het Kerkplein 
6, 6a en 6b, 3155 AM Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0061).

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het deels slopen van een 

schuur aan de Kwakelweg 13, 3155 CB Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0145).

- Beslistermijn verlengd voor het plaatsen van een 
zeecontainer voor opslag op een perceel aan de 
Kwakelweg (sectie I 831) in Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0142). 

- Beslistermijn verlengd voor het verbouwen en 
vergroten van een monument en het plaatsen van 
zonnepanelen aan de Burg van der Lelijkade 15, 
3155 AB Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0099). 

- Beslistermijn verlengd voor het oprichten van een 
bijgebouw aan de Kerkweg 4, 3155 EC Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0029).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vellen van twee 

essen aan de Agnes Croesinklaan 24c, 2636 HM 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-0221-0254).

- Aanvraag vergunning voor het vervangen van 
kozijnen en het toevoegen van een nieuw kozijn, het 
vervangen van de entreehal, de verwijderen van een 
draagmuur en het bouwen van een garage aan de 
Holierhoek 56, 2636 EK Schipluiden 

 (Z-HZ_WABO-2021-0259).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het deels wijzigen van 

omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2020-0307 door 
het wijzigen van de afwerking van kadevak RK-113-
240 aan de Dorpsstraat tussen huisnummers 3 en 8 
(sectie B 2618 en 2339) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0191).

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het legaliseren van het 

oprichten van een werktuigenberging aan de Klaas 
Engelbrechtsweg 6, 2636 DM Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0135).

- Beslistermijn verlengd voor het herbestemmen 
en verbouwen van de voormalige hooiberg en 
paardenstal tot twee Short Stay accommodaties aan 
de Willemsoordseweg 5, 2636 EA Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0082).

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 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.

Op dit moment vindt onderhoud plaats aan de Hofsingelbrug.  
Dit doen we om de brug veilig en toegankelijk te houden voor iedereen.  
Na de werkzaamheden is de brug weer toekomstbestendig. Van 28 mei tot en 
met 17 juni is de Hofsingelbrug afgesloten. De omleidingsroute geven we met 
bebording aan voor alle weggebruikers. Op de volgende webpagina leest u meer 
informatie over de werkzaamheden en afsluitingen. Ook ziet u hier onderaan de 
pagina een bijlage met de omleidingsroute voor bus 33:  
www.middendelfland.nl/werkzaamheden-hofsingelbrug. 

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?
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Geheel Midden-Delfland

BESLUITEN

Aanwijzingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Midden-Delfland hebben op 11 mei 2021 
besloten om de volgende medewerkers aan te wijzen 
als toezichthouder:

- De inspecteur, seniorinspecteur en expert 
(bouwinspecteur) van de gemeente Den Haag, 
belast met het toezicht op de naleving van het 

bepaalde bij of krachtens de Huisvestingswet 
2014, de Woningwet, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, de Wet op de ruimtelijke ordening, 
de Wet basisregistratie personen en de Algemene 
plaatselijke verordening, voor zover als medewerker 
verbonden aan het HEIT voor het uitvoeren van 
controles in relatie tot de prostitutiebranche in de 
gemeente Midden-Delfland.

- De Sociaal Rechercheurs en Consulent Handhaving 
en Fraude van de gemeente Den Haag, belast met 
het toezicht op de naleving van het bepaalde bij 
of krachtens de Participatiewet, de IOAW en IOAZ 
voor zover als medewerker verbonden aan het HEIT 

voor het uitvoeren van controles in relatie tot de 
prostitutiebranche en malafide bedrijvigheid in de 
gemeente Midden-Delfland.

Regelingen
Op 11 mei 2021 heeft het college van burgemeester 
en wethouders van Midden-Delfland de 
‘Probleemanalyse en prioriteiten milieutoezicht 2021-
2024’ vastgesteld. 
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