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Gemeenteberichten
Donderdag 15 juli 2021   week 28 

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van reclame 

aan de Hogenhoorn 5, 2635 BN Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0367).

- Aanvraag vergunning voor het wijzigen van 
omgevingsvergunning  
Z-HZ_WABO-2020-0457/2020-32842 door het laten 
vervangen van de doggywash en horeca met een 
berging aan de Sionsdreef 1, 2636 BS Den Hoorn (Z-
HZ_WABO-2021-0375).

- Aanvraag vergunning voor het gedeeltelijk herindelen 
van het terrein van de nieuwbouw bedrijfsgebouwen 
aan de Harnaschdreef 19a t/m 19e, 2635 BT Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0374).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vellen van een 

boom in de voortuin aan de Hofsingel 59, 3155 AL 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0372).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsten van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan De Herenwei 
9, 3155 TT Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0269).

- Vergunning verleend 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).

- Vergunning verleend voor het kappen van vijf bomen 
aan de Commandeurskade 44a, 3155 AD Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0141).

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het oprichten van een 

bijgebouw aan de Kerkweg 4, 3155 EC Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0029).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het toewijzen van 

parkeerplaatsen elektrisch laden aan de Haardstede 
in Maasland (21Z.002092).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het wijzigen van 

omgevingsvergunning  
Z-HZ_WABO-2020-0307/2020-23692 door het 
wijzigen van de damwandlijn aan de Vlaardingskade 
tussen huisnummers 1 en 32 (sectie B 2685) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0365).

- Aanvraag vergunning voor het vellen van een zieke 
wilg aan ’t Woudt 15, 2636 HD Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0373).

- Aanvraag vergunning voor het vervangen van een 
houten brug tussen de Beatrix van Schagenlaan en 
de Wilgenlaan (sectie B 2366) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0370).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 
lichtmasten op de golfbaan aan de Abtsrechtseweg 
(sectie Q 1152 en 1207) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0371).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Koningin 
Wilhelminalaan 46, 2635 HN Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0302).

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

- Vergunning verleend voor het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Meerkoetlaan 11, 2636 ER Schipluiden 

 (Z-HZ_WABO-2021-0189).
- Vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van 

een loods voor opslag aan de Klaas Engelbrechtsweg 
6, 2636 DM Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0135).

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Regelingen
- Op 6 juli 2021 heeft het college de ‘Beleidsregels 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK) Midden-Delfland 2021, eerste wijziging’ 
vastgesteld. 

 De TONK is een tijdelijke regeling, bedoeld voor 
inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen 
een forse inkomensdaling hebben. En hierdoor 
problemen hebben met het betalen van de vaste 
woonlasten, zoals huur, hypotheekrente en de 
kosten van gas, water en licht. Het Rijk heeft besloten 
deze regeling te verlengen tot 1 oktober 2021. De 
‘Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) Midden-Delfland 2021, eerste 
wijziging ’ treden met terugwerkende kracht vanaf  
1 juli 2021 in werking. De beleidsregels gelden tot  
1 januari 2022. 

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.

De verhalenroute, een nieuwe 
wandelroute in Den Hoorn
Stichting DNA Den Hoorn maakte een bijzondere wandelroute. De route brengt de 
wandelaar langs tien markante plekken in het Den Hoorn. Wandelaars kunnen hier 
met hun smartphone een QR-code scannen. Op de telefoon is dan een verhaal te 
beluisteren over deze plek. De verhalenroute vertelt verhalen over verleden, heden 
en toekomst van Den Hoorn. Komende week plaatst een bedrijf bordjes die de route 
markeren. Wethouder Renzen en burgemeester Rodenburg openen de route op 
zondag 18 juli.

Uitnodiging bijeenkomst woensdagavond 8 september

Op weg naar een aardgasvrij 
Midden-Delfland
In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Uiterlijk eind 2021 moet elke gemeente 
daarom een Transitievisie Warmte klaar hebben. Dus ook Midden-Delfland. We 
onderzoeken in deze visie hoe we in een passend tempo de overstap naar een 
aardgasvrije gemeente kunnen maken. Efficiënt, betaalbaar en in samenspraak met 
onze inwoners. 

Graag vertellen wij u waar we als gemeente staan. Wat zijn de eerste resultaten 
van de Transitievisie Warmte en wat vindt u daarvan? Uw mening nemen wij mee 
in de visie. Wij vinden het daarom belangrijk dat u erbij bent. De bijeenkomst 
Transitievisie Warmte is op woensdag 8 september om 19.30 uur en duurt tot 
21.00 uur.

Programma
Tijdens deze bijeenkomst op woensdagavond 8 september:

✓ vertellen we u meer over de overstap naar aardgasvrij en de tussenstappen daar 
naartoe;

✓ delen we de eerste resultaten van de Transitievisie Warmte Midden-Delfland;
✓ praten we met u door over de vervolgstappen richting de uitvoering;
✓ vragen we uw mening.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan aan via de aanmeldlink op  
www.middendelfland.nl/aardgasvrij. Na de zomer informeren wij u over de  
(hopelijk fysieke) locatie. 

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? 
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Melding 
BuitenRuimte 
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