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Den Hoorn

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 

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

Verlenging beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het aanbrengen van entresolvloeren (DC3a) aan 
de Westernesse 16, 2635 BG Den Hoorn 

 (Z-HZ_WABO-2021-0036).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het legaliseren van het 

oprichten van een tuinhuis aan de Oostgaag 9, 3155 
CD Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0319).

- Aanvraag vergunning voor het verbeteren en 
verduurzamen van de kozijnen en deur in de 
voorgevel aan de ’s-Herenstraat 14, 3155 SH 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0322).

- Aanvraag vergunning voor het vervangen van een 
woning aan de Duifpolder ter plaatse van 9a, 3155 
CA Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0324).

- Aanvraag vergunning voor het vergroten van een 
bijgebouw door het oprichten van een dakopbouw 
aan de Hofsingel 31, 3155 AL Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0323).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het uitbreiden van de 

teeltruimte aan de Burgerweg 6b, 3155 DB Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0111).

- Verleende vergunning voor het oprichten van een 
nokverhoging aan de Prinses Marijkelaan 8, 3155 VG 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0137).

Verlenging beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het vervangen en verduurzamen van de gevel 
en het dak en het plaatsen van twee overheaddeuren 
aan de Molenweide 5, 3155 AT Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0160).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

schuurtje met overkapping voor dieren aan de 
Tramkade 27a, 2636 CT Schipluiden 

 (Z-HZ_WABO-2021-0320).
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Tjalk 28, 
2636 DC Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0321).

- Aanvraag vergunning voor het maken van interne en 
externe wijzigingen en het aanpassen van sparingen 
in de achtergevel en het dakvlak aan de Tramkade 27, 
2636 CT Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0328).
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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.

Openingsplan corona: stap 4  
Het aantal coronabesmettingen is snel gedaald en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. 
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open op 1,5 meter afstand.  
Met coronatoegangsbewijzen is meer mogelijk.

 
 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.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

1,5 meter afstand niet verplicht1,5 meter afstand verplicht

Alles open per 26 juni Met coronatoegangsbewijzen

Reguliere openingstijden voor onder 
andere horeca, winkels en locaties voor 
kunst en cultuur, recreatie en sport. 

 
Maximaal aantal bezoekers afhankelijk 
van de grootte van de ruimte. 

 
Thuis geen maximaal aantal bezoekers. 

 
Binnen en buiten geen maximale 
groepsgrootte. 

 
Werk maximaal de helft van de werktijd 
op kantoor.

Alles open op 1,5 meter afstand 
 

Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden  
is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs  

nodig. Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan. 

18 juni 2021

Een coronatoegangsbewijs 
kun je via de CoronaCheck-

app of coronacheck.nl aanmaken met:  
•    een negatieve testuitslag van 

maximaal 40 uur oud  
•    een vaccinatiebewijs  
•    een herstelbewijs van maximaal  
     6 maanden oud

100% van de bezoekers -
capaciteit toegestaan. 

 
Nachtclubs en discotheken 
open. 

 
Per 30 juni evenementen 
toegestaan.

Het dragen van een mondkapje is  
verplicht:  

•     in het openbaar vervoer en bij personenvervoer  
•     op stations en vliegvelden  
•     in het voortgezet onderwijs

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 
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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.

Vanaf 1 juli elke week een e-mail van de overheid?
Een dakopbouw bij de buren of evenement in de wijk. Hoe komt u erachter? 

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Meldingen
- Op 15 juni heeft het college van burgemeester en 

wethouders de Subsidieregeling Kunst, Cultuur 
en Sociale Verbinding 2022 vastgesteld. De 
gemeente Midden-Delfland stimuleert nieuwe en 
vernieuwende activiteiten in kunst en cultuur. 

 Om de inwoners, verenigingen, stichtingen of 
organisaties hierbij (financieel) te ondersteunen, 
stelt het college en de gemeenteraad subsidiegeld 
beschikbaar. Dit is jaarlijks € 15.000,-. Met 
de subsidieregeling Kunst, Cultuur en Sociale 
Verbinding 2022 stelt het college nadere juridische 
subsidieregels vast. 

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet elektronische publicaties (Wep) in wer-
king. Dit initiatief van de landelijke overheid is bedoeld om kennisgevingen en 
bekendmakingen van de overheid digitaal toegankelijk maken voor inwoners en 
bedrijven. 

De gemeente is wettelijk verplicht om bekendmakingen, mededelingen en 
kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten in een officieel elektronisch 
publicatieblad te publiceren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan bouw- en 
evenementenvergunningen die in uw gemeente worden afgegeven. Deze 
informatie is nu al toegankelijk voor iedereen. Een belangstellende moet er 
alleen actief naar op zoek. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is de 
attenderingsservice. Daarbij komt de informatie vanzelf naar u toe.

Vanaf deze zomer ontvangt u een attenderingsmail via mijnoverheid.nl
Deze attenderingsmail ontvangt u op het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw 

account op MijnOverheid.nl. Wanneer de gemeente iets publiceert, krijgt u daar 
bericht van. Dat is gemiddeld iedere week en kan om allerlei publicaties gaan. 
Bijvoorbeeld een algemene bekendmakingen voor alle inwoners, maar ook 
aangevraagde omgevingsvergunningen of een vergunning voor een evenement bij 
in de buurt. 

Wat krijgt u dan te zien?
In de mail ziet u het adres waar de publicaties betrekking op hebben met korte 
omschrijvingen en linkjes. De service zorgt ervoor dat u alle bekendmakingen in 
een cirkel van 250 meter rond uw postcode en huisnummer te zien krijgt. U hoeft 
hiervoor geen actie te ondernemen. 

Wilt u geen attenderingsmail ontvangen? 
Op www.mijnoverheid.nl kunt u de service beëindigen. Ook kunt u uw voorkeur 
aanpassen, zodat u meer of minder bekendmakingen te zien krijgt. 


