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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

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

erker aan de Egmondland 38, 2635 MW Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2021-0473).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
erker aan de Egmondland 40, 2635 MW Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2021-0474).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Willem de 
Zwijgerlaan 31, 2635 JJ Den Hoorn 

 (Z-HZ_WABO-2021-0262).
- Vergunning verleend voor het vervangen van 

een dakkapel op het achtergevel dakvlak aan de 
Zwethkade Zuid 11, 2635 CT Den Hoorn 

 (Z-HZ_WABO-2021-0159).

Maasland

BESLUITEN

Aanwijzingsbesluiten
- Op 7 september 2021 heeft het college van 

burgemeester en wethouders van Midden-Delfland 
de aanbiedlocaties voor minicontainers in het 
dorp Maasland vastgesteld. Het besluit met de 
aanbiedlocaties voor minicontainers in het dorp 
Maasland kunt u bekijken op www.middendelfland.
nl/stukken-ter-inzage. U kunt in beroep gaan als 
u het niet eens bent met het besluit. U gaat in 
beroep door een brief te sturen naar de Raad van 
State. Het adres is: Raad van State, t.a.v. Afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. In de brief schrijft u waarom u het 
niet eens bent met het besluit. Deze brief moet u 
vóór 29 oktober 2021 versturen. U betaalt kosten 
(griffierecht) als u in beroep gaat. Wilt u meer 
informatie, neemt u dan contact op met C.N. van 
Bergen Henegouw via telefoonnummer 010-3804111 
of via het e-mailadres cvanbergen@middendelfland.nl. 

Anterieure overeenkomsten
- Op 24 augustus 2021 is een anterieure overeenkomst 

gesloten met BPD Ontwikkeling B.V. voor de 
realisatie van 100 - 110 woningen op het perceel 
nabij de Hofsingel en de Commanderij in Maasland, 
kadastraal bekend gemeente Maasland, sectie I, 
nummer 678 geheel, met een oppervlakte van 
22.925 m2. Een zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst ligt van 16 september 2021 tot 
en met 28 oktober ter inzage bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Midden-Delfland. Adres: 
Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 ZG Schipluiden. 
Tegen de anterieure overeenkomst en de zakelijke 
beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst 
kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden 
ingediend.

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het graven van water, het 

dempen van een slootje en het aanbrengen van een 
dam met duiker aan de Abtsrechtseweg 1, 2636 HZ 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0472).

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.


