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Gemeenteberichten
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Den Hoorn

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning 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).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het verplaatsen van een 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken van Boeier, 
2636 DE Schipluiden naar Molensloot 2-48, 2635 BP 
Den Hoorn (2021-22661).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vervangen en 

vergroten van een hobbykas aan de Huis te Veldelaan 
48, 3155 SG Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0425).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 
zonnepanelen op het achtergevel dakvlak aan de 
Klein Huis te Velde 3a, 3155 AP Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0428).

- Aanvraag vergunning voor het legaliseren van het 
oprichten van een dakopbouw op het achtergevel 
dakvlak aan het Kastanjehof 22, 3155 SN Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0429).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Commanderij 18, 3155 AA Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0430).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het vellen van een 

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

- Verleende vergunning voor het realiseren van een 
uitrit aan de Vrouwe Lideweysingel 22c, 3155 VW 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0255).

Verlengingen beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

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

(APV)vergunningen
- Evenementenvergunning voor Gezelschap 

Leeghwater voor het organiseren en houden van een 
kennismaking op Het Kraaiennest in Maasland op 
vrijdag 13 augustus en zaterdag 14 augustus 2021 
(2021-23819).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het tijdelijk afwijken van 

het gebruik van de locatie Huize Groot Genoeg als 
trouw- en vergaderlocatie aan de Woudseweg 144, 
2636 AV Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0377).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
woning ter vervanging van een bestaande woning 
ter plaatse van Abtswoude 25, 2636 EE Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2021-0412).

- Aanvraag vergunning voor het splitsen van een 
monumentale boerderij aan de Tramkade 30 en 30a, 
2636 CT Schipluiden (Z-2021-00436).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende 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).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Tjalk 28, 
2636 DC Schipluiden (Z-HZ_WABO-20212-0321).

- Verleende vergunning voor het rechtzetten van de 
woning en funderingsherstel aan de Tramkade 27, 
2636 CT Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0304).

- Verleende vergunning voor het graven van een 
sloot, het gedeeltelijk dempen van water en het 
aanbrengen van twee duikers aan de Gaagweg nabij 
huisnummer 9b (sectie Q 1932, 1933, 538 en 539) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0283).

Verlengingen beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het oprichten van een schuurtje met 
overkapping voor dieren aan de Tramkade 27a,  
2636 CT Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0320).

(APV)vergunningen
- Evenementenvergunning voor het organiseren en 

houden van drie klassieke concerten in de openlucht 
op zaterdag 21 augustus 2021 op het perceel ’t 
Woudt 11, 2636 HD Schipluiden (2021-23681).

- Evenementenvergunning voor Stichting Zomerfeesten 
Schipluiden voor het organiseren en houden van 
het evenement Zomerfeesten Schipluiden 2021 op 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 augustus 2021 
(2021-23815). Hoofdlocatie Sportpark Keenenburg, 
Tiendweg 2 (2626 HH) in Schipluiden met eventueel 
daarnaast routes door het dorp.

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.

Op pad met De Mus  
in Midden-Delfland!
Bent u inwoner van Midden-Delfland en wilt u iets ondernemen, maar heeft u moeite 
om daar zelfstandig te komen? Dan kunt u gebruik maken van de Mus! Vanwege 
corona gelden er wat extra regels. Die leest u hieronder. 

Zelf instappen, mondkapje en schoonmaak
De chauffeur hielp de reiziger altijd met instappen en opbergen van een eventuele 
rollator en/of bagage. Nu we nog steeds 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar, 
kan de chauffeur de reiziger niet helpen. Ook moet u in de Mus een mondkapje 
dragen. 
Daarnaast zorgen de chauffeurs ervoor dat de Mus regelmatig schoongemaakt wordt 
met desinfecteermiddel.
We begrijpen dat deze tijdelijke nieuwe regels lastig kunnen zijn. Maar voor ieders 
gezondheid houden we ons aan de maatregelen die nodig zijn om ons te beschermen 
tegen het coronavirus.

Hoe bereikt u de Mus?
U kunt de Mus op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur en 13.00 en 15.00 
uur reserveren via het telefoonnummer 06 2077 8370. De telefoniste stelt u nog een 
paar vragen over uw gezondheid.

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? 
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