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

De gemeente is wettelijk verplicht om bekendmakingen, mededelingen en kennisge-
vingen van (voorgenomen) besluiten in een officieel elektronisch publicatieblad te pu-
bliceren. 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 omgevingsver-
gunningen 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 om-
schrijvingen 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 aan-
passen, zodat u meer of minder bekendmakingen te zien krijgt.

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

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

damwand aan de Kartuizerland 22, 2635 DX  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0337).

- Aanvraag vergunning voor het wijzigen van het 
buitenterrein aan de Sionsdreef 5, 2635 BS  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0333).

- Aanvraag vergunning voor het onttrekken van 
grondwater aan de Harnaskade 2, 2635 CB  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0334).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van 
een carport en het plaatsen van een verhoogde 
erfgrensafscheiding aan de Kreekoever 9, 2635 BM 
Den Hoorn (Z-H_WABO-2021-0342).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Kennisgeving ruimtelijke ontwikkeling
- Het college van burgemeester en wethouders 

bereidt momenteel een bestemmingsplan voor het 
omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een 
burgerwoning en de sloop en nieuwbouw van een 
bedrijfswoning aan de Lotsweg 13 en 15 te  
Den Hoorn. Er liggen met betrekking tot dit 
voornemen nog geen stukken ter inzage en is nog 

geen gelegenheid om zienswijzen naar voren te 
brengen. Evenmin wordt er al een onafhankelijke 
instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te 
brengen op het voornemen. Wanneer het ontwerp 
van het bestemmingsplan gereed is, zal het ter visie 
worden gelegd. Op dat moment kan iedereen een 
zienswijze naar voren brengen. 

 Heeft u vragen over dit voornemen? Neemt u dan 
contact op met de heer P. van der Brugge van team 
ROM via het telefoonnummer (015) 380 4111.

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het uitbreiden van de 

woning boven de bestaande garage met twee 
bouwlagen aan de Voordijkshoorn 72, 2635 KL  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0232).

Verlengde beslistermijn 
- Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag 

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).

- Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag 
voor het vervangen van een dakkapel op het 
achtergevel dakvlak aan de Zwethkade Zuid 11,  
2635 CT Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0159).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vellen van een 

kastanjeboom aan de Duifpolder 9, 3155 CA 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0345).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vervangen van 

kozijnen en het toevoegen van een nieuw kozijn, 
het vervangen van de entreehal, de verwijderen 
van een draagmuur aan de Holierhoek 56, 2636 EK 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0347).

BESLUITEN

Verlengde beslistermijn 
- Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag 

voor het plaatsen van een dakopbouw aan de 
Schouw 75, 2636 DH Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0234).

- Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag 
voor het legaliseren van een damwand, het dempen 
van een sloot en het vergroten van de waterberging 
aan de Woudseweg 178, 2636 AW Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0231).

- Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag 
voor het plaatsen van een kleine windmolen aan de 
Rotterdamseweg 223, 2636 KC Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0185).

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.

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

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

 
 
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
Besluiten gemeenteraad     
Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de ge
meenteraad van MiddenDelfland op dinsdag 22 juni 2021 genomen heeft.

Budget onderzoek herontwikkeling Hoornbloem te Den Hoorn
De toekomst van locatie Hoornbloem en het naastgelegen gezondheidscentrum 
is al jaren onderwerp van gesprek. Er is nooit een definitieve keuze gemaakt voor 
ofwel een herontwikkeling, ofwel het toekomstbestendig maken van de huidige 
situatie. De wensen om gemeentelijke gebouwen optimaal te gebruiken, een 
ouderenvoorziening in Den Hoorn te realiseren en een vermindering van het 
exploitatietekort zijn directe aanleidingen om nu een keuze te maken daarin. 
Nu heeft de raad besloten om onderzoek te laten doen naar een herontwikkeling 
van de locatie De Hoornbloem. Randvoorwaarden hierbij zijn een gymzaal voor 
schoolgym en een kleinschalige woonzorgvoorziening voor kwetsbare ouderen 
die intensieve zorg nodig hebben. Wensen hierbij zijn een ruimte voor sociaal-
culturele voorzieningen en zelfstandige appartementen voor vitale senioren. 
Uitgangspunt is dat er geen sporthal op de locatie terugkomt. In het onderzoek is 
ook voorzien in overleg met alle betrokkenen en de mogelijke herhuisvesting van 
functies. 

Herinrichting vrachtwagenparkeerterrein Dorppolderweg Schipluiden waaron
der het onttrekken aan openbaarheid van een deel
Vrachtwagenchauffeurs uit Schipluiden hebben verzocht om het openbare 
vrachtwagenparkeerterrein aan de Dorppolderweg opnieuw in te richten. Het 
doel van de herinrichting is om verschillende vormen van overlast op het terrein 
te voorkomen. De chauffeurs stellen voor om een gedeelte van het parkeerterrein 
aan de openbare ruimte te onttrekken door middel van een hekwerk.
De gemeente heeft enkele jaren geleden een soortgelijke herinrichting toegepast 
op het vrachtwagenparkeerterrein aan de Kortebuurt in Maasland. In navolging 
hierop wordt het belang van een herinrichting van het vrachtwagenparkeerterrein 
in Schipluiden onderschreven. De gemaakte kosten worden in rekening gebracht 
bij de gebruikers door middel van een jaarlijkse bijdrage.
Direct naast het vrachtwagenparkeerterrein werkt de gemeente samen met 
vrijwilligers aan de aanleg van een pluktuin. Om de pluktuin veilig bereikbaar 
te maken, is de aanleg van een voetgangersbrug nodig. Deze brug verbindt het 
vrachtwagenparkeerterrein met de pluktuin.
De fracties Mijn Partij en PvdA stemden tegen het plan.
 

Financiële stukken regionale samenwerkingsverbanden 
De gemeente Midden-Delfland werkt voor diverse beleidsterreinen samen met 
buurgemeenten. 
Op grond van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen hebben 
de deelnemende gemeenten invloed op het financiën van de 
samenwerkingsverbanden. De gemeenteraad kan reageren op de ontwerp-
begroting en overige wijzigingen van financiële aard. De raad van Midden-Delfland 
heeft de financiële stukken beoordeeld van de GGD en Veilig Thuis Haaglanden 
(gezondheid en sociale veiligheid), Omgevingsdienst Haaglanden (milieutaken) 
en Avalex (inzameling huisvuil). 

Jaarstukken 2020 Gemeente MiddenDelfland
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de bijlagen. 
Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad 
over het gevoerde beleid. Zowel de noodzakelijke taken als de punten uit het 
collegeprogramma komen daarbij aan bod in het jaarverslag. De financiële 
weerslag hiervan is te vinden in het jaarverslag en de jaarrekening. De 
jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat. In het bestemmingsvoorstel is 
een bedrag opgenomen voor budgetten die doorgeschoven worden naar 2021. 
Het resterende deel van het batige saldo wordt nagenoeg geheel toegevoegd aan 
de Algemene reserve. Hiermee worden de eerdere onttrekkingen die in 2020 uit 
deze reserve zijn gedaan bij de periodieke begrotingswijzigingen ruimschoots 
gecompenseerd.

Periodieke begrotingswijziging 202102
Vier maal per jaar wordt de raad een voorstel tot periodieke begrotingswijziging 
voorgelegd. Hiermee wordt de begroting in lijn gebracht met de werkelijke en 
geprognosticeerde lasten. Ook wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkeling 
van de budgetten en verkrijgt de raad inzicht in de (financiële gevolgen van de) 
actuele ontwikkelingen op beleidsniveau. De nu voorliggende 2e Periodieke 
Begrotingswijziging voor 2021 sluit met een negatief saldo van € 198.713. Dit is 
het resultaat van een aantal mee- en tegenvallers.

Motie “Maak Den Hoorn mooier”
De raad heeft ingestemd met een motie waarin het college opdracht krijgt om in 
samenspraak met de direct-omwonenden een plan te maken voor een tijdelijke 
invulling van het nu braakliggend terrein Looksingel-Hof van Delftstraat. In oktober 
wil de raad vernemen wat het resultaat is.


