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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 manie-
ren 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
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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het legaliseren van een 

carport aan de Zwethkade Zuid 49 in Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0296).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Koningin 
Wilhelminalaan 46, 2635 HN Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0302).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
bedrijfspand aan de Kleijweg nabij huisnummer 44, 
sectie H 2492, (2635 BR) in Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0303). 

- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 
zonnepark door het plaatsen van 5000 zonnepanelen 
in veldopstelling aan de Peuldreef 4, 2635 BX  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0307).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Prinses 
Beatrixstraat 10, 2635 HC Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0309).

- Aanvraag vergunning voor het wijzigen en uitbreiden 
van de bestaande bergingen aan de Achterdijkshoorn 
10, 2635 MK Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0310).

- Aanvraag vergunning voor het vellen van 
houtopstanden bij Harnaskade 2, 6 en 8, 2635 CB 
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0311).

- Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van een 
luifel aan de Hogenhoorn 7, 2635 BN Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0314).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het oprichten van een 

aanbouw en dakopbouw op een bestaande aanbouw 
aan de Lookwatering 4, 2635 CJ Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0051).

- Vergunning verleend voor het plaatsen van 
brugleuningen aan de Harnaschdreef kruising 
Lookwatering (sectie H 3752) in Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0006).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het realiseren van vier 

units in de bestaande schuur voor dagopvang aan de 
Kwakelweg bij huisnummer 19, 3155 CB Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0301).

- Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een 
oprit aan de Huis te Veldelaan 7, 3155 SB Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0315).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het verbouwen en 

vergroten van een monument en het plaatsen van 
zonnepanelen aan de Burg van der Lelijkade 15 in 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0099). 

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

- Vergunning verleend voor het dempen van 20m3 
water, het graven van vervangend water, het 
aanbrengen van een duiker en diverse beschoeiings- 
en grondwerkzaamheden aan de Hondsdraf ter 
hoogte van huisnummer 55 en Ingeland ter hoogte 
van huisnummer 47 (sectie C 3338 en 3580) in 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0069).

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het uitbreiden en 

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

- Beslistermijn verlengd voor het wijzigen van een 
kozijn door het vergroten van de doorbraak en het 
plaatsen van een kozijn met dubbele deuren aan de 
Kluiskade 20, 3155 BH Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0165).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het opheffen van een 

gehandicaptenparkeerplaats met kenteken aan de 
’s-Herenstraat ter hoogte van huisnummer 4,  
3155 SH Maasland (21Z.001210). 

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Vanaf maandag 7 juni kunt u weer gebruik maken van de Mus. 
Er gelden wel enkele nieuwe, tijdelijke, regels in verband met 
corona.

De Mus is bedoeld voor mensen die niet meer zo goed 
zelfstandig op pad kunnen. De chauffeur hielp de reiziger altijd met instappen en 
opbergen van mogelijke rollator en/ of bagage. Nu we nog steeds 1,5m afstand 
moeten houden van elkaar, kan de chauffeur de reiziger niet helpen. Wilt u de 
komende tijd met de Mus reizen, bedenk dan goed of u wel zelfstandig in de Mus kunt 
stappen.

Ook moet u in de Mus een mondkapje dragen. Zorg ervoor dat u deze bij zich heeft.
De chauffeurs zorgen ervoor dat de Mus regelmatig schoongemaakt wordt met 
desinfecteermiddel.

We begrijpen dat deze tijdelijke nieuwe regels lastig kunnen zijn. Maar voor ieders 
gezondheid houden we ons aan de maatregelen die nodig zijn om ons te beschermen 
tegen het coronavirus.

U kunt de Mus op maandag t/m vrijdag tussen 9.00u en 11.00u en tussen 13.00u en 
15.00u reserveren via telefoonnummer 06-20778370. De telefoniste stelt u nog een 
paar vragen over uw gezondheid.

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.

De Mus rijdt weer! 

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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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.

RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering    
Op dinsdag 22 juni 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 herontwikkeling Hoornbloem in Den Hoorn
• Voorstel periodieke begrotingswijziging 2021-02
• Voorstel inzake de financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling GGD 

en VT Haaglanden 
• Voorstel inzake de financiële stukken Avalex
• Voorstel inzake de financiële stukken Omgevingsdienst Haaglanden
• Voorstel tot herinrichting vrachtwagenparkeerterrein Dorppolderweg 

Schipluiden, waaronder het deels onttrekken aan de openbaarheid 
• Voorstel Jaarstukken 2020 Gemeente Midden-Delfland
• Brief college over ontwikkelingen tarieven OZB, riool- en afvalstoffenheffing

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 maandag 21 juni 17.00 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. 

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het aanleggen van 

de N223 Woudseweg Fase 3 (sectie Q 219) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0298).

- Aanvraag vergunning voor het aanpassen van de weg 
door het realiseren van een passeerhaven aan de 
Noordlierweg nabij huisnummer 1 en 3, sectie F 260, 
(2636 AA) in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0298).

- Aanvraag vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een raamkozijn aan de Dorpsstraat 
31, 2636 CS Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0299).

- Aanvraag vergunning voor het opvijzelen van een 
woning en funderingsherstel aan de Tramkade 27, 
2636 CT Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0304).

- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 
tijdelijke kuilvoerplaat aan de Zouteveenseweg 17c, 
2636 EG Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0305).

BESLUITEN

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het aanleggen van 

een kavelpad en het verplaatsen van een dam 
aan de Zouteveenseweg (sectie Q 655 en 659) in 
Schipluiden (ZHZ_WABO-2021-0180).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het opheffen van een 

gehandicaptenparkeerplaats met kenteken aan de 
Gouderegenstraat ter hoogte van huisnummer 13, 
2636 BH Schipluiden (21Z.001433). 


