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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. 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 putdeksels, 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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Nieuwe duurzame en betaalbare woningen in Maaslandse Zoom
Midden-Delfland ondertekent anterieure overeenkomst met gebiedsontwikkelaar BPD

De plannen voor circa 100 nieuwe woningen krijgen steeds meer vorm. Op 24 au-
gustus ondertekenden wethouder Wendy Renzen en Patrick Joosen, directeur BPD 
| Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, de anterieure overeenkomst voor de nieuwe 
woonbuurt Maaslandse Zoom. De rijke variatie aan duurzame woningtypen is voor 
een groot deel ook betaalbaar. Dat maakt de buurt bereikbaar voor veel mensen.

De Maaslandse Zoom wordt gerealiseerd op het terrein tussen de Hofsingel, 
Commanderij, de voetbalvelden, de Lentiz Onderwijsgroep en de begraafplaats. Er 
komt een grote diversiteit aan woningtypen, waarvan 30% in het sociale segment 
en 10% bereikbare koopwoningen. Een mix van appartementen, rijwoningen, twee-
onder-een-kapwoningen en enkele vrijstaande woningen. 

Groene uitstraling
Wethouder Wendy Renzen: “Deze nieuwe woonbuurt is ruim opgezet en heeft een 
groene uitstraling door de centrale groene zichtlijn die door het gebied loopt. De 
Maaslandse Zoom kenmerkt zich door een gevarieerd woningaanbod met dorpse 
architectuur en met een inrichting van het openbaar gebied die ervoor zorgt dat er 
een krachtige, duurzame en klimaatbestendige woonbuurt met een eigen identiteit 
ontstaat. Kortom, de woonbuurt is een welkome en waardevolle toevoeging aan het 
mooie dorp Maasland.”

Kwaliteit leefomgeving
“We laten de toekomstbestendige woningen zorgvuldig aansluiten op het open 
veenweidegebied met veel water en de karakteristieke dorpen,” vertelt Patrick Joosen. 
“Door oog te hebben voor de cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap en het 
dorpse karakter, zorgen we ervoor dat de ecologische waarden en de biodiversiteit 
behouden blijven én versterkt worden. Met de lokale identiteit als basis bewaken en 
bevorderen we de kwaliteit van de leefomgeving en maken we een nieuwe, gezonde 
buurt die klaar is voor de toekomst.”

Vervolgproces
Nu de anterieure overeenkomst is ondertekend kan verder worden gegaan met 
de procedure ter voorbereiding op het bestemmingsplan. Het vaststellen van 
het bestemmingsplan is voorzien in de tweede helft van 2022. Op basis van het 
bestemmingsplan kunnen vervolgens de benodigde vergunningen worden verleend. 
Voor de ontwikkeling en realisatie zal BPD gaan samenwerken met Van Mierlo Bouw & 
Ontwikkeling. 

RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering     
Op dinsdag 31 augustus 2021 om 19.30 uur is er een openbare raadsvergadering in 
de raadzaal van het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 
in Schipluiden. 

Wilt u de raadsvergadering volgen?
Vanwege de coronamaatregelen is op de publieke tribune plaats voor enkele 
belangstellenden. U wordt verzocht om zich vooraf aan te melden als belangstellende 
door een mail te sturen aan de griffier. Wij vragen u met nadruk om de vergadering 
thuis via internet te volgen. De uitzending begint zoals gebruikelijk enkele minuten 
voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live bekijken en u kunt ook 
de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op 
www.middendelfland.nl/vergaderingen-verslagen-en-stukken. 

Agenda
• Kaderbrief over begroting 2022

De vergaderstukken zijn in te zien 
•  In het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van 

Raesfeltstraat 37, Schipluiden
•  Via www.middendelfland.nl/ibabs
•  Tablets / app IBabs Pro 

Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger /  Wachtwoord: burger
•  www.ibabs.eu  

Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger /  Wachtwoord: burger

Spreekrecht
Aan het begin van de vergadering is er mogelijkheid tot inspreken. Hiervoor gelden 
wel spelregels, zoals vooraf aanmelden bij de griffier, maximaal 5 minuten spreektijd 
en alleen inspreken over agendapunten. Aanmelden voor het digitale spreekrecht kan 
tot en met maandag 30 augustus 17.00 uur. Voor aanmelding en meer informatie kunt 
u contact opnemen met de griffier, Arjan de Vos. Dat kan via het telefoonnummer 
(015) 380 41 08 of het e-mailadres adevos@middendelfland.nl. 

Mailservice
U kunt zich abonneren op een gratis mailservice. U ontvangt dan automatisch een 
mailbericht wanneer vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. 
Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/mailservice. 

BPD-directeur Patrick Joosen en wethouder Wendy Renzen ondertekenen de 
anterieure overeenkomst voor de nieuwe woonbuurt Maaslandse Zoom.
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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een in- 

en uitrit ten behoeve van de nieuwbouw van twee 
woningen achter Hoornsekade 43, sectie I5814,  
5815 en 5784 (2635 HB) in Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0444).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Vlaskamp 
20, 2635 LE Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0447).

Maasland

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het vervangen en 

verduurzamen van de gevel en het dak en het 
plaatsen van twee overheaddeuren aan de 
Molenweide 5, 3155 AT Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0160).

- Vergunning verleend voor het oprichten van een 
bijgebouw aan de Kerkweg 4, 3155 EC Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0029).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van  

een afdak ten behoeve van de afslagen op de 
golfbaan aan de Abtsrechtseweg 1, 2636 HZ 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0446).

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad
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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.


