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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van twee 

vrijstaande woningen en het aanleggen van een 
nieuwe uitrit inclusief dam aan de Hoornsekade 
achter huisnummer 43 (sectie I 5806 en 5784) in 
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0395).

- Aanvraag vergunning voor het vervangen van een 
warmwater opslagtank aan de Veenakkerweg 17, 
2635 NC Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0411).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbestemmingsplannen
- Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Midden-Delfland maken 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 wijzigt de bestemming 
ten behoeve van het realiseren van twee geschakelde 
woningen, acht appartementen en vier bedrijfsunits.

 Het plangebied perceel Woudseweg 130 ligt op de 
hoek van de Woudseweg en de Harnaschdreef. 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 2 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.

 Tijdens genoemde termijn van de 
terinzagelegging kan iedereen zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 
Meer informatie over het indienen van een zienswijze 
vindt u op www.middendelfland.nl/zienswijze. 

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het vergroten van een 

woning aan de Kalmoeskade 1, 2635 CS Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2021-0280).

- Verleende vergunning voor het aanbrengen van 
entresolvloeren in een bedrijfsgebouw (DC3a) aan 
de Westernesse 16, 2635 BG Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0036).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het terugbrengen van het 

bovenlicht boven de voordeur en het wijzigen van de 
voordeur aan de ‘s-Herenstraat 6, 3155 KC Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0400).

BESLUITEN

Verlenging beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergevel dakvlak aan de Kerkstraat 1, 3155 AN 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0278). 
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Vakantieplannen  
naar het buitenland?
Alle EU-landen staan per 27 juli op groen of geel. Bij een nieuwe virusvariant wordt 
een land oranje. Bij terugkeer uit een geel land zijn reizigers zonder vaccinatie-  
of herstelbewijs vanaf 8 augustus verplicht zich in het vakantieland te laten testen. 
Check altijd www.wijsopreis.nl voor de laatste informatie.

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. 

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  
manieren 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

Terug naar NederlandTijdens je verblijf

Check het reisadvies  
• Houd je aan de 

coronamaatregelen 
onderweg en op je 
bestemming. Ook als je 
gevaccineerd bent.  

• Blijf tijdens je vakantie op 
de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. 
Download de Reisapp, 
maak je bestemming 
favoriet en ontvang 
automatisch een bericht 
als de situatie verandert. 

26 juli 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voor vertrek

Vakantieplannen? Ga wijs op reis 
 
 

Reizen binnen Europa is mogelijk, maar niet zorgeloos.  
Maatregelen blijven nodig om veilig en verantwoord op vakantie te gaan.  

Lees het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.

Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Check het reisadvies

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

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

 .

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

Wassen Lucht

Check het reisadvies  
 Groen: Geen maatregelen bij terugkeer. 
 
   Geel: Coronabewijs bij terugkeer. 
 
Oranje: Coronabewijs bij terugkeer. 

Mogelijk moet je in quarantaine.  
 
Let op:  Kom je uit een geel of oranje land 
en bezit je geen vaccinatie- of 
herstelbewijs, dan is een negatieve test uit 
dat land verplicht. 

 
Testen  
• Doe een zelftest als je uit het buitenland 

terugkeert, ook als je al gevaccineerd 
bent.   

• Kom je zonder vaccinatie- of 
herstelbewijs terug uit een geel of oranje 
land? Laat je dan op dag 2 en 5 na 
thuiskomst testen bij de GGD of doe een 
zelftest.   

• Klachten? Laat je altijd testen bij de GGD. 

 Groen: Je kunt reizen naar dit land of 
gebied. 

 
   Geel: Reizen kan, maar er zijn 

risico’s. 
 
Oranje: Ga hier niet op vakantie. Reis 

alleen als het noodzakelijk is. 
 
Let op: Landen kunnen beperkingen 
opleggen aan reizigers uit Nederland, 
zoals een negatieve testuitslag of 
quarantaine. Kijk in het reisadvies 
welke eisen gelden in het land waar je 
naartoe gaat. 

 
Coronabewijs 
 
• Download de CoronaCheck-app en 

upload je vaccinatie-, herstel- of 
testbewijs.  

• Of maak een papieren coronabewijs 
aan via coronacheck.nl/print.
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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 informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum via (015) 380 41 11.

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het aanpassen van 

de geleidewerken voor het verbeteren van de 
nautische veiligheid van de Kandelaarbrug tussen 
Rotterdamseweg (sectie Q 823) in Schipluiden en 
Kandelaarweg (sectie F 186) in Rotterdam 

 (Z-HZ_WABO-2021-0399).

BESLUITEN

Verlenging beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de 

vergunningsaanvraag voor het legaliseren van 
het dempen van een sloot (schouwstuk) aan de 
Willemsoordseweg nabij huisnummer 4  
(sectie N 403) in Schipluiden 

 (Z-HZ_WABO-2021-0267).

(APV)vergunningen
- Verleende exploitatievergunning voor het 

exploiteren van de openbare inrichting Koffiehuis 
Samen, gelegen aan ’t Woudt 15 (2636 HD) in 
Schipluiden. Dit is een vergunning op grond van 
artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke 

 verordening Midden-Delfland 2021. Er heeft een 
openbare voorbereidingsprocedure plaatsgevonden. 
Op grond van deze procedure zijn een aantal 
zienswijzen ingediend. 

 De exploitatievergunning en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen vanaf 22 juli 2021 voor 
iedereen tijdens openingstijden bij het Klant 
Contact Centrum in het gemeentehuis aan de Anna 
van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden ter inzage. 

 Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u 
in beroep gaan. Neem in dat geval eerst telefonisch 
contact met ons op. We nemen dan samen met 
u het besluit door. Bent u het na dit gesprek nog 
steeds niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
beroepschrift sturen naar de Rechtbank Den Haag.

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Regelingen
- Op 6 juli 2021 stelde het college het 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Midden-
Delfland 2021 vast. In het Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffen 2021 regelt het college een aantal 
zaken die via de Afvalstoffen Verordening (ASV) 
2021 door de gemeenteraad aan het college zijn 
gedelegeerd. Wanneer u het niet eens bent met 
het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2021 dan kunt u 
beroep in stellen bij de Raad van State. 

 Meer informatie over het instellen van beroep vindt 
u op www.middendelfland.nl/beroepschrift.


