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Op zaterdag 9 oktober is het eerste Nationale Boomspiegelfeest. Mensen in heel 
het land leggen dan tuintjes aan in de kale grond rond een boom. De gemeente 
Midden-Delfland doet dit jaar mee met het feest. Ze geeft 150 plantenpakketten 
cadeau aan haar inwoners om de boomspiegels in bloei te zetten. Dat is goed 
voor de bijen en vlinders, voor het burencontact en maakt de omgeving prettig en 
klimaatbestendig.

Bijna iedere straat heeft wel een stoep met daarin een rij bomen. De grond rondom 
die bomen is de boomspiegel. In de stedelijk omgeving van Nederland zijn er zo’n 

miljoen boomspiegels. Soms zijn deze door bewoners beplant en tot een tuintje 
gemaakt. Maar vaker is de grond nog kaal. Zo’n boomspiegel is een ideale plek om de 
straat te vergroenen. Dat kunt u alleen doen, maar nog leuker is om samen met uw 
buren te planten. Zo maak je met de buurt een feestje voor de beestjes, voor de boom 
en jezelf!

50 boomtuinpakketten per dorp
Alle bewoners van Den Hoorn, Maasland en Schipluiden kunnen meedoen aan de 
boomspiegelactie. Om u op weg te helpen bij de aanleg van uw boomtuin, krijgt u van 
de gemeente een ‘boomtuinpakket’ cadeau. De gemeente vraagt dan van u of u zelf 
het boomtuintje onderhoudt. 
In het pakket zitten 5 vaste planten die goed groeien in een boomspiegel en tegen 
een stootje kunnen. U kunt kiezen uit 2 variaties, één voor in de zon of één voor in de 
(half)schaduw.
Heeft u een boomspiegel op het oog, maar weet u niet of deze geschikt is? kijk dan op 
https://guerrillagardeners.nl/test-je-boomspiegel en doe de boomspiegelcheck.

Aanmelden
Om in aanmerking te komen voor een pakket, moet u zich wel aanmelden voor 2 
oktober 2021 op www.middendelfland.nl/boomtuin. Daar vindt u alle informatie 
over de pakketten, het tijdstip en de locatie van de uitgifte. Per kern zijn er 50 
plantpakketten om weg te geven. Dus wees er snel bij want op = op!

Jaarlijkse campagne
Het Nationale Boomspiegelfeest is een campagne van Stichting Guerrilla Gardeners 
dat jaarlijks in oktober gevierd wordt. Stichting Steenbreek is partner van het Nationale 
Boomspiegelfeest. Samen met de gemeente werken ze aan meer dierenleven, minder 
wateroverlast, meer verkoeling en meer genieten in uw buurt of wijk. 
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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

dakopbouw aan de Bellefleur 22, 2635 ME Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0482). 

- Aanvraag vergunning voor het verbreden van een 
uitrit aan de Molenwerf 31, 2635 JT Den Hoorn 

 (Z-HZ_WABO-2021-0483).
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Koningin 
Wilhelminalaan 42, 2635 HN Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0484).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het achtergevel dakvlak aan de 
Looksingel 41, 2635 EB Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0485).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van twee 
dakkapellen op het zijgevel dakvlak aan de Victoria 6, 
2635 MJ Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0486).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het aanbrengen van een 

luifel boven het drive loket (KFC) aan de Hogenhoorn 
7, 2635 BN Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0314).

Verlengingen Beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het vervangen van een 

warmwater opslagtank aan de Veenakkerweg 17, 
2635 NC Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0411).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het herinrichten van de in- 

en uitrit aan de Graaf Dirk II laan, achterzijde van de 
Kerkweg 4 (3155 VB) in Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0487).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het terugbrengen van het 

bovenlicht boven de voordeur en het wijzigen van de 
voordeur aan de ‘s-Herenstraat 6, 3155 SH Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0400).

Ontheffingen
- Drie ontheffingen verleend aan de Delftse 

Watersportvereniging (DWSV) voor het rijden met 
een motorvoertuig over het onverplichte fietspad aan 
het Foppenpolderpad 7, 3155 ET Maasland. Twee 
ontheffingen zijn voor twee havenmeesters, één 
ontheffing is voor een instructeur. Reden voor het 
verlenen van de ontheffing is het bereiken van de 
Jachthaven Foppenplas aan het Foppenpolderpad 
7, Maasland, dat is gelegen in een voor 
motorvoertuigen afgesloten gebied. 

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van 

dakisolatie aan de buitenzijde van de dakconstructie 
en het aanpassen van de dakgoten aan de Tramkade 
27, 2636 CT Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0478).

BESLUITEN

Verlengingen Beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het tijdelijk afwijken van 

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

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Regelingen
- Op 7 september 2021 heeft het college van 

burgemeester en wethouders van Midden-Delfland 
de ‘Beleidsregels artikel 13b Opiumwet 2021’ 
vastgesteld. Dit is een herziening op de ‘Beleidsregels 
artikel 13b Opiumwet 2018’.

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

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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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.

Zet uw straat in bloei met een boomspiegeltuintje

Foto: Sara Cavalli
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Uitnodiging bijeenkomst 
digitale criminaliteit en oplichting 
voor senioren
In de week van de veiligheid 11 t/m 17 oktober 2021 organiseert de gemeente 
Midden-Delfland samen met stichting Kwadraad een themabijeenkomst over digitale 
criminaliteit en oplichting voor senioren. Ook familieleden en mantelzorgers zijn 
uiteraard van harte welkom. In deze week besteedt de gemeente extra aandacht 
aan veiligheid om haar inwoners weerbaarder te maken tegen allerlei vormen van 
criminaliteit.

(Digitale) oplichting
De afgelopen jaren is er toename in (digitale) oplichting. Sinds de coronacrisis zijn 
de cijfers flink gestegen. Denk hierbij aan WhatsApp-fraude waarbij oplichters zich 
voordoen als een vriend of familielid en zo geld proberen af te troggelen. Of ook 
aan een dubieuze e-mails of telefoontjes waarbij de crimineel zich voordoet als een 
medewerker van de bank of belastingdienst waarbij wordt gedreigd met boetes of 
een deurwaarder als u niet snel betaalt. Neppe postbezorgers die met een babbeltruc 
zich proberen naar binnen te praten in uw woning. Zo zijn er iedere keer weer 
nieuwe trucjes om nietsvermoedende burgers geld afhandig te maken. In dit korte 
praatje leert u wat u ertegen kunt doen en waar u op moet letten zodat u hier niet in 
trapt.

Gratis met De Mus op pad
U kunt gratis gebruik maken van De Mus. De Mus is een kleinschalig 
vervoerproject voor inwoners van Midden-Delfland die moeite hebben om 
zelfstandig ergens naar toe te gaan. De gemeente vindt het belangrijk dat 
inwoners eenvoudig erop uit kunnen in de buurt. Daarom brengt De Mus u overal 
in Midden-Delfland.

Bestemmingen
Er rijden Mussen in Schipluiden/ Den Hoorn. Zo kunt u bijvoorbeeld met De Mus 
naar activiteiten in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, op bezoek in het 
Reinier de Graafziekenhuis of boodschappen doen bij de supermarkt. 

De Mus rijdt ook in Maasland. Hier kunt u met De Mus bijvoorbeeld naar 
activiteiten in de Singelhof, langsgaan bij familie en vrienden in het dorp of 
boodschappen doen in Koningshoek. Ook kunt u vanuit Maasland met De Mus 
naar het gemeentehuis.

Wilt u reserveren?
U kunt De Mus reserveren via telefoonnummer 06 20 77 83 70. Medewerkers van 
De Mus zijn maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar. Of u stuurt 
een e-mail naar demus@ggz-delfland.nl. De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur. U moet uiterlijk 2 uur van tevoren reserveren.

Kijk voor alle informatie ook op de website www.middendelfland.nl/mus. Op de 
website vindt u ook een filmpje waarin we u uitleggen hoe De Mus werkt.

RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering
Op dinsdag 28 september 2021 om 19.30 uur is er een openbare raads-
vergadering 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 ww.middendelfland.nl/vergaderingen-verslagen-en-
stukken. 

Agenda
Hamerstukken:
• Voorstel inzake het verstrekken van een gemeentegarantie inzake JUVA
• Voorstel bekrachtiging geheimhouding op document
• Voorstel vaststellen ‘Aansluitverordening riolering Midden-Delfland 2021’
• Voorstel vaststellen van het bestemmingsplan Woudseweg 150, Schipluiden
• Voorstel Verklaring van Geen Bedenkingen bouw woning Oostgaag 39, 

Maasland
• Voorstel Verklaring van Geen Bedenkingen verbouw wagenschuur Woudseweg 

134, Schipluiden
• Voorstel inzake de startdocument evaluatie gemeenschappelijke regeling GGD 

en VT Haaglanden

Bespreekpunten:
• Voorstel vaststellen van het bestemmingsplan Tramkade 9a, Den Hoorn
• Voorstel vaststellen van het bestemmingsplan Zwethkade-Zuid 55-57, 

Schipluiden
• Voorstel inzake de Woonagenda
• Voorstel 3e periodieke begrotingswijziging 2021 / halfjaarrapportage
• Voorstel verhogen krediet vervanging wifi-infrastructuur gemeentehuis

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 27 september 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 griffie@
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.
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Het programma
10:00 uur Inloop, koffie en wat lekkers 
10:30 start presentatie Michiel van der 
Kraats
12:00 einde

Planning

Dinsdag 12 oktober 2021 
10:00-12:00 
Kickerthoek
Prins Willem Alexanderhof 2
2635 JM Den Hoorn

Woensdag 13 oktober 2021 
10:00-12:00
Singelhof
Hofsingel 18 
3155 AL, Maasland

Vrijdag 15 oktober 2021 
13:30-15:30
Locatie Korpershoek 
Windrecht 10a 
2636 JA Schipluiden

Deelname
Deelname is gratis. We hebben graag dat u zich van tevoren aanmeldt. U kunt zich 
aanmelden door een e-mail te sturen voorzien van uw voornaam, achternaam en het 
aantal deelnemers naar veiligheid@middendelfland.nl of te bellen naar 015-3804111. 
Vraag naar mevrouw C. Hopman of mevrouw R. Peters.


