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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 

palletracking in de logistieke hal aan de Heernesse 1, 
2635 DK Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0345).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel en achtergevel dakvlak 
aan de Egmondland 14, 2635 MW Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0181).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het opheffen van een 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de 
Goudappel in Den Hoorn (21Z.000650). 

- Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de 
Looksingel in Den Hoorn (21Z.000649). 

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbestemmingsplannen
- Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij met 
ingang van 2 juli 2021 gedurende zes weken het 
ontwerp bestemmingsplan ‘Woudseweg 130’ 
met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.
bp20Woudseweg130-on01 ter inzage leggen.

 Het bestemmingsplan strekt tot wijziging van de 
bestemming ten behoeve van het realiseren van 
2 geschakelde woningen, 8 appartementen en 4 
bedrijfsunits.

 Het plangebied ligt op de hoek van de Woudseweg 
- Harnaschdreef en betreft het perceel Woudseweg 
130. Het gebied ligt ten oosten van de rijksweg A4 
op de grens met de nieuwe woonwijk Lookwest 
en de kern Den Hoorn in de gemeente Midden-
Delfland. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met 
de bijbehorende stukken, met ingang van 9 juli 
2021 gedurende zes weken, tijdens kantooruren 
ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 
in Schipluiden.Het ontwerpbestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken kunt u ook inzien op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u 
‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt 
oproepen door het invullen van de locatie of het 
planid-nummer: NL.IMRO.1842.bp20Woudseweg130-
on01. Gedurende genoemde termijn van de 
terinzagelegging kan eenieder zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij 
het college van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG 
Schipluiden. U kunt ook digitaal een reactie indienen, 
maak daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. 
Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke 
website www.middendelfland.nl/zienswijze. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het veranderen van een 

woning door het plaatsen van dakkapellen en het 
aanpassen van de gevels aan de Huis ter Lucht 12, 
3155 EB Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0363).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het realiseren van een 

ondergrondse vispassageplaats aan de Molenweg 6, 
3155 AV Maasland (Z-H_WABO-2021-0240).

Schipluiden

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Agnes 
Croesinklaan 8, 2636 HM Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0264).

- Vergunning verleend voor het oprichten van een 
nokverhoging aan de Burg van Gentsingel 21,  
2636 BS Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0250).

Aanwijzingsbesluiten
- Op 29 juni 2021 heeft het college van burgemeester en 

wethouders van Midden-Delfland de aanbiedlocaties 
voor minicontainers in het dorp Schipluiden vastgesteld. 
Het besluit met de aanbiedlocaties voor minicontainers 
in het dorp Schipluiden kunt u bekijken op www.
middendelfland.nl/stukken-ter-inzage. U kunt in beroep 
gaan als u het niet eens bent met het besluit. 

 U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Raad 
van State. Het adres is: Raad van State, t.a.v. Afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
In de brief schrijft u waarom u het niet eens bent met 
het besluit. Deze brief moet u vóór 20 augustus 2020 
versturen. U betaalt kosten (griffierecht) als u in beroep 
gaat. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op 
met C.N. van Bergen Henegouw via telefoonnummer 
010-3804111 of e-mail cvanbergen@middendelfland.nl. 

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Heeft u al een nee/ja of nee/nee  
op uw brievenbus?
Vanaf nu is het nóg makkelijker om een sticker aan te vragen. Even bellen of mailen 
naar het gemeentehuis en u heeft ‘m binnen een paar dagen kosteloos in huis:  
www.middendelfland.nl/sticker of (015) 380 41 11. 

Aan u de keuze!
Kiest u voor de nee/ja sticker? 
Dan krijgt u alleen nog post 
die voor u bestemd is. Per jaar 
bespaart u daarmee zo’n 33 
kilo papier. Liever de nee/nee? 
Dan bespaart u zelfs nog meer. 
Maar u ontvangt dan óók geen 
huis-aan-huisblad meer. 

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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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.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 infor-
matie kunt u contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum via (015) 380 41 11.

Geheel Midden-Delfland

BESLUITEN

Regelingen
- Op 29 juni 2021 heeft het college van burgemeester 

en wethouders van Midden-Delfland het ‘Besluit om 
te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen’ vastgesteld. De gemeente gaat 
de schulden van gedupeerden van de affaire 
kinderopvangtoeslag met dit besluit kwijtschelden. 
Daarmee loopt de gemeente vooruit op een 
landelijke wet. We beginnen met de gemeentelijke 

schulden. Gedupeerden zien hun schulden daardoor 
al snel afnemen. We willen dat de gedupeerden 
(die van het rijk de 30.000 euro compensatie 
hebben ontvangen) zo snel mogelijk aan hun 
schuldvrije toekomst kunnen beginnen. Zo proberen 
we hun vertrouwen in de overheid te herstellen. 
De kwijtschelding van gemeentelijke schulden 
voeren we uit zonder de gedupeerden op te 
zadelen met veel administratieve handelingen. We 
hebben besloten dat we gemeentelijke schulden 
kwijtschelden zonder dat een gedupeerde daar eerst 
om hoeft te vragen. Dit geldt totdat de Verzamelwet 
hersteloperatie toeslagen van kracht is.


