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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. Wij informeren u nog over de locatie. 

RAADSINFORMATIE
Raadsinformatiebijeenkomst op dinsdag 7 september 2021
Locatie : Raadzaal Gemeentehuis, Schipluiden
Aanvang : 19.30 uur
Onderwerp : Omgevingsvisie 1.0

De bijeenkomst heeft tot doel om de raads- en commissieleden op hoofdlijnen te 
informeren over het ontwerp van de Omgevingsvisie 1.0. Tijdens deze presentatie 
komen de volgende zaken aan de orde:
•   Een korte toelichting op het wettelijk instrument van de Omgevingsvisie in relatie 

tot de Omgevingswet.
•   Een korte toelichting van de opdracht en het proces om te komen tot een 

vastgestelde (beleidsarme) Omgevingsvisie 1.0. 
In deze fase komen de ingebrachte zienswijzen niet aan de orde.

De bijeenkomst is ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling door 
commissie en raad in oktober 2021.

Vanwege de Corona-maatregelen is op de publieke tribune plaats voor maximaal 
8 personen. Aanmelding om de bijeenkomst bij te wonen kan door een mail te 
sturen naar adevos@middendelfland.nl Aanmeldingen worden op volgorde van 
ontvangst behandeld. U kunt de raadsinformatiebijeenkomst ook online bijwonen 
via ris2.ibabs.eu/middendelfland. 

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. 

Heeft u iets gevonden? Of bent u iets 
verloren? Hieronder leest u waar u 
dan terecht kunt. 

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?
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Den Hoorn

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het realiseren van een 

zonnepark door het plaatsen van 5000 zonnepanelen 
in veldopstelling aan de Peuldreef 4, 2635 BX  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0307).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

nokverhoging aan de Huis te Veldelaan 45, 3155 SC 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0454).

- Aanvraag vergunning voor het vergroten van een 
bijgebouw met een dakopbouw aan de Hofsingel 31, 
3155 AL Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0456).

BESLUITEN

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het plaatsen van een 

tijdelijke woonunit aan de Duifpolder 9 b, 3155 CA 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0376).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

dakopbouw op het achtergevel dakvlak aan de 
Windrecht 65, 2636 JC Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0455).

- Aanvraag vergunning voor het gedeeltelijk wijzigen 
van de reeds verleende omgevingsvergunning met 
kenmerk Z-HZ_WABO-20190459 door het wijzigen 
van werkzaamheden aan de Woudseweg  
(N223, sectie Q 1801) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0457).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het vervangen van een 

houten brug tussen Beatrix van Schagenlaan en 
Wilgenlaan (sectie B 2366) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0370).

Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het plaatsen van 

lichtmasten op de golfbaan aan de Abtsrechtseweg 1 
(sectie Q 1152 en 1207) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0371).

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

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.


