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Den Hoorn

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van 

magazijnstellingen aan de Heernesse 1, 2635 DK  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0358).

Verlengingen beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het realiseren van een zonnepark door het 
plaatsen van 5000 zonnepanelen in veldopstelling 
aan de Peuldreef 4, 2636 BX Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0307). 

- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor het legaliseren van een carport aan de 
Zwethkade Zuid 49, 2635 CW Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0296).

(APV)vergunningen
- Verleende collectevergunning aan Dorcas voor het 

houden van een openbare collecte in de periode 
van 1 tot en met 6 november 2021 in Den Hoorn. 
De opbrengst van de collecte is bestemd om de 
allerarmsten in Oost-Europa te bemoedigen met 
voedsel (27-07-2021).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vervangen van een 

rieten dak en een dakraam aan de Oostgaag 55, 
3155 CE Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0433).

BESLUITEN

Verlengingen beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het realiseren van vier units in een bestaande 
schuur voor dagopvang aan de Kwakelweg 19,  
3155 CB Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0301).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het veranderen van 

een berging en garage in twee woningen aan de 
Boomgaardslaan 6 en 8, 2636 CP Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0432).

- Aanvraag vergunning voor het aanpassen van uitritten 
en een toegangsweg aan de Woudseweg 27, 2636 AV 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0440).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het vervangen en 

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

- Verleende vergunning 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.

Heeft u iets gevonden, of bent u iets verloren?  
Hieronder leest u wat u dan kunt doen. 

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 
gemeentegrenzen 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?

280 mm


