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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.

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vergroten van een 

woning aan de Kalmoeskade 1, 2635 CS Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2021-0280).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het oprichten van een 

dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgevel dakvlak aan de Looksingel 1, 2635 EB  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0050).

OVERIGE

Meldingen
- Het ontwerpbesluit van aanbiedplekken voor 

minicontainers in Den Hoorn wordt vrijgegeven voor 
inspraak. De aanbiedplekken worden aangewezen 
om het afval met een zijbelader zo efficiënt 
mogelijk in te zamelen. Het ontwerpbesluit van 
aanbiedplekken voor minicontainers in het dorp Den 
Hoorn ligt met ingang van 11 juni 2021, in verband 

met de zomervakantie, gedurende acht weken ter 
inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden 
inzien in het gemeentehuis van Midden-Delfland. 
U kunt de kaart met de aanbiedplekken daarop 
ingetekend ook downloaden op  
www.middendelfland.nl/inzage.

 Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen 
naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze 
op het ontwerpbesluit van aanbiedplekken voor 
minicontainers in Den Hoorn. Kijk voor meer 
informatie hierover op www.middendelfland.nl/
zienswijze. Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer 
informatie, neemt u dan contact op met de heer  
C.N. van Bergen Henegouw via telefoonnummer 
(015) 380 41 11 of via het e-mailadres  
cvanbergen@middendelfland.nl. 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het achtergevel dakvlak aan de Kerkstraat 1, 
3155 AN Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0278).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan De Herenwei 
9, 3155 TT Maasland (Z-HZ_WABO-32021-0269).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Lisdodde 
7, 3155 WH Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0184).

Verlenging beslistermijn
- Beslistermijn verlengd van de vergunningsaanvraag 

voor het isoleren van het dak, het vernieuwen 
van de goot, het aanbrengen van PV-panelen en 
dakramen en het restaureren van een dakkapel aan 
de Commandeurshof 9, 3155 TA Maasland 

 (Z-HZ_WABO-2021-0176).
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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.mid-
dendelfland.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.

Dinsdag 15 juni verkeershinder 
Keenenburgweg Schipluiden
Tussen Keenenburgweg 8 en de Dorpshoeve staat een grote boom, een Italiaanse 
populier. 
De boom is niet meer veilig genoeg. Daarom halen wij de boom weg. We doen dat 
in het voorjaar omdat de boom al veel energie heeft gebruikt om bladeren te maken. 
Daardoor komen er minder jonge bomen uit de oude boomwortels. 
De werkzaamheden geven hinder voor het verkeer van de Keenenburgweg. De weg 
blijft zo veel als mogelijk open. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Houd u 
rekening met enige vertraging. 

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?

Een boodschap voor betrokken 
burgers, voor mensen die zich  
willen inzetten voor Midden-Delfland
Wilt u meer weten over hoe het bestuur van onze gemeente werkt? Heeft u er wel 
eens aan gedacht om de stap naar de politiek te zetten? Of denkt u eraan om lid 
van de gemeenteraad te worden? Mist u informatie over de gang van zaken in de 
politiek of in de gemeenteraad? Dan zou dit uw moment kunnen zijn.

Kom in contact met de politiek van Midden-Delfland en meld u aan voor de 
gratis cursus Politiek Actief

Data:    maandag 6, woensdag 15 en maandag 20 september
Tijd:  van 19.30 uur tot 21.30 uur 
Plaats:  gemeentehuis in Schipluiden

Meld u voor 8 juli 2021 aan bij: griffie@middendelfland.nl

Meer informatie op www.middendelfland.nl/politiekactief.
 
Als er op dat moment Covid-maatregelen zijn, dan houden we de cursus online.
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RAADSINFORMATIE
Raadsinformatiebijeenkomst op dinsdag 15 juni 2021    
Locatie : Online via www.middendelfland.nl > Over bestuur en organisatie
  > Gemeenteraad > Vergaderingen en verslagen 
  > Vergaderkalender en stukken
Aanvang : 19.30 uur
Onderwerp : 19.30 uur  Kennismaking nieuwe polderarchitect Ben Kuipers

Per 1 maart 2021 is Ben Kuipers gestart als de nieuwe 
polderarchitect voor het Bijzonder Provinciaal Landschap van 
Midden-Delfland. Vanuit een onafhankelijke positie richt hij zijn 
focus op strategische advisering met het doel om de kwaliteiten 
en positionering van het Bijzonder Provinciaal Landschap te 
versterken. Graag wil de polderarchitect een toelichting geven op 
de ruimtelijke opgaven voor komende tijd tijdens een wederzijdse 
kennismaking met de gemeenteraad. Aan de hand van een 
Powerpoint presentatie licht de polderarchitect achtereenvolgens 
toe wie hij is, hoe hij naar de opgaven kijkt en wat hij gaat doen. 

  
  20.00 uur Stichting Groenfonds Midden-Delfland    

Het Groenfonds Midden-Delfland is een uniek landschapsfonds, 

in meerdere opzichten. Het is een stichting waaraan naast Delft,  
Den Haag, Maassluis ook de gemeente Midden-Delfland
deelneemt. Het fonds heeft twee doelstellingen: behoud van het agrarisch 
cultuurlandschap en versterken stad-landrelatie. In de praktijk betekent dat er 
gewerkt wordt aan ‘groene’ diensten gericht op natuur en landschap van de open 
polder. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de stad-landrelatie zoals ‘vliegende’ 
wandelpaden en educatie op de boerderij. Een belangrijke rol is hierbij 
weggelegd voor agrarische natuurvereniging Vockestaert. Naast deze activiteiten 
worden ook bijdragen geleverd aan initiatieven voor korte ketens.

Tijdens de raadsinformatieavond zal meer informatie worden gegeven over 
doelen, werkwijze, achtergronden en andere aandachtspunten.
De bijeenkomst is openbaar en heeft tot doel om de raads- en commissieleden te 
informeren. Belangstellenden zijn van harte welkom als toehoorders. 
Meer informatie vindt u op www.middendelfland.nl 
> Vergaderkalender en vergaderstukken.

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het legaliseren van het 

dempen van een sloot aan de Willemsoordseweg 
nabij huisnummer 4 (sectie N 403) in Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2021-0267).

- Aanvraag vergunning voor het graven van een 
sloot, het gedeeltelijk dempen van water en het 
aanbrengen van twee duikers aan de Gaagweg 
nabij huisnummer 9b (sectie Q 1932, 1933, 538 en 
539) in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0283).

- 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-2021-0289).

BESLUITEN

Verlenging beslistermijn
- Beslistermijn verlengd van de vergunningsaanvraag 

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

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Besluiten
- Op 31 mei heeft het college een aanwijsbesluit 

gewijzigd vastgesteld. Dit aanwijsbesluit hoort bij de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat 
om het aanwijsbesluit behorend bij artikel 2:48a het 
lachgasverbod. Het college wijst hierin alle wegen en 
weggedeelten en overige openbare plaatsen in de 
gemeente Midden-Delfland aan. Dit betekent dat het 
in de gehele gemeente verboden is om lachgas als 
roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te 
verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen 
of stoffen bij zich te hebben. 


