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Aangepaste openingstijd 
gemeentehuis op maandag 4 oktober
Op maandag 4 oktober is er een personeelsactiviteit voor alle medewerkers van de 
gemeente. Daarom is het gemeentehuis op die dag geopend vanaf 14.00 uur.  

Kom ook naar de bijeenkomsten 
Ontmoeten en Handelen
Projectgroep De Uitdaging en de gemeente Midden-Delfland nodigen alle  
Midden-Delflandse Ondernemers, Maatschappelijke organisaties en 
inwonersinitiatieven uit voor twee interessante netwerkbijeenkomsten!

Ondernemers en grote maatschappelijke organisatie zijn welkom op woensdag  
13 oktober van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur bij Bauhaus. Bedrijfsleider Rob Maas geeft 
een rondleiding. Aansluitend is er gelegenheid tot netwerken.
Stichtingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers zijn welkom 
op 27 oktober van 19.00 tot 21.00 uur bij Werkse! voor de bijeenkomst Ontmoeten en 
Handelen. 

Op https://delftseuitdaging.nl/project/gratis-bijeenkomsten-ontmoeten-en-handelen/ 
vindt u meer informatie. Of u kunt contact opnemen met Wilma Broeseliske  
(06 4217525) of Thea Arkesteijn (06 2882 1509). 

De prikbus komt naar u toe!
Bent u nog niet gevaccineerd? Dan maken wij het extra makkelijk voor u. Een speciale 
‘prikbus’ van de GGD komt naar Midden-Delfland. Hier heeft u geen afspraak voor 
nodig. Op de volgende dagen staat de bus in onze gemeente:
- donderdag 7 oktober 2021 van 09.00 tot 16.00 uur op de kruising van de Huis te 

Veldelaan en de Slot de Houvelaan in Maasland
- dinsdag 12 oktober 2021 van 09.00 tot 16.00 uur op de kruising van de Hof van 

Delftstraat en Dijkshoornseweg in Den Hoorn

Hulp bij uw administratie  
tijdens het financieel café
Ziet u het even niet meer zitten met uw administratie? Stapelen de facturen zich op en 
weet u even niet meer hoe u alles moet aanpakken? Kom dan langs bij het financieel 
café. Schuldhulpmaatjes staan voor u klaar om u te helpen met uw administratie.

Schuldhulpmaatjes voor iedereen
Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die u helpen om uw administratie op orde 
te krijgen. Zij doen dit gratis en op een zeer vertrouwelijke manier. De naam 
Schuldhulpmaatje is misschien wat verwarrend, maar deze hulp is voor iedereen. Dus 
ook als u niet in de schulden zit.

Financieel café
Stichting Schuldhulpmaatje Midden-Delfland organiseert het financieel café in de 
eerste week van elke maand. 
Op dinsdag 5 oktober is het café van 19.30 tot 20.30 uur in de Singelhof in Maasland.
Op donderdag 14 oktober is het café van 19.30 tot 20.30 uur in de bibliotheek  
in Den Hoorn.
Komt u gezellig een keertje langs om kennis te maken? Schulphulpmaatjes leggen u 
graag uit hoe zij u kunnen helpen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Stichting Schuldhulpmaatje Midden-Delfland en wat zij voor u 
kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met Gerrie de Vries via telefoonnummer 
06 5732 7186 of het e-mailadres grvries@caiway.nl.

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 plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Koolveld 4, 
2635 LD Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0490).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Hoornseweg 8, 2635 CM Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0492).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van reclame 

‘De Beren’ aan de Hogenhoorn 5, 2635 BN Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0367).

Verlengingen Beslistermijn
- Beslistermijn verlengd van de vergunningsaanvraag 

voor het wijzigen en uitbreiden van de bestaande 
bergingen aan de Achterdijkshoorn 10, 2635 MK Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0310).

(APV)vergunningen
- Vergunning verleend aan GGD Haaglanden voor het 

tijdelijk plaatsen van een mobiele wagen op dinsdag 
12 oktober van 09.00 tot 19.00 uur op de kruising 
van de Hof van Delftstraat en de Dijkhoornseweg in 
Den Hoorn om volwassenen en kinderen vanaf 12 
jaar de gelegenheid te geven om zonder afspraak een 
coronavaccinatie te laten zetten (21Z.004476). 

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte 
van de Zwanebloem 50-96, 2635 KJ Den Hoorn 
(21Z.004042). 

Wijziging openbare ruimten
- Op 7 september heeft het college van burgemeester 

en wethouders van Midden-Delfland besloten tot het 
wijzigen van de geometrie van de Harnaskade in  
Den Hoorn. 

Maasland

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van een 

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

- Vergunning verleend voor het vervangen van een 
woning aan de Duifpolder 9a, 3155 CA Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0324). 

- Vergunning verleend voor het verbeteren en 
verduurzamen van de kozijnen en deur in de 
voorgevel aan de ‘s-Herenstraat 14, 3155 SH 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0322). 

- Vergunning verleend voor het uitbreiden en 
restaureren van een monumentale boerderij (Fase 2) 
aan de Duifpolder 6a, 3155 CA Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0172).

Verlengingen Beslistermijn
- Beslistermijn verlengd van de vergunningsaanvraag 

voor het vervangen en vergroten van een hobbykas 
aan de Huis te Veldelaan 48, 3155 SG Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0425).

(APV)vergunningen
- Vergunning verleend aan GGD Haaglanden voor 

het tijdelijk plaatsen van een mobiele wagen op 
donderdag 7 oktober van 09.00 tot 19.00 uur op 
de kruising van de Huis te Veldelaan en de Slot 
de Houvelaan in Maasland om volwassenen en 
kinderen vanaf 12 jaar de gelegenheid te geven om 
zonder afspraak een coronavaccinatie te laten zetten 
(21Z.004476). 

Evenementenvergunningen
- Vergunning verleend voor het organiseren en houden 

van de karper koppelwedstrijd Carp Cup 2.0 op 1, 
2, en 3 oktober aan de Foppenplas, Vlietlanden en 
Vlaardingervaart in Maasland. Daarnaast zijn er op 
diezelfde dag ontheffingen verleend om op zondag  
3 oktober 2021 amusement te organiseren  
na 13.00 uur, buiten een kampeerterrein te 
overnachten en over het fietspad Foppenpolderpad 
heen te rijden met twee bussen (21Z.003413). 
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RAADSINFORMATIE
Commissievergadering
Op dinsdag 5 oktober 2021 is er een commissievergadering in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in 
Schipluiden. De vergadering begint om 19.30 uur.

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/webcast.

Agenda 
• Voorstel tot vaststellen van de Omgevingsvisie 1.0

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

Inspreekmogelijkheden
Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de 
commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt. 
Voor onderwerpen die niet op de agenda staan bestaat aan het begin van de 
vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. De spreektijd 
is maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan zes aanmeldingen kan de 
spreektijd per inspreker worden ingekort. Voor aanmelding en meer informatie 
kunt u tot uiterlijk dinsdag 5 oktober 12.00 uur contact opnemen met de griffier, 
Arjan de Vos. Dat kan via het telefoonnummer (015) 380 41 08 of het e-mailadres 
adevos@middendelfland.nl.
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Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het legaliseren van 

het vervangen van deuren(ramen) op de eerste 
verdieping aan de Dorpsstraat 31, 2636 CG 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0489).

(APV)vergunningen
- Verleende collectevergunning aan de EHBO-

vereniging Schipluiden voor het houden van een 
openbare collecte in de periode van 17 oktober 
tot en met 23 oktober 2021 in Schipluiden. De 
opbrengst van de collecte is bestemd voor het 
aanschaffen van een reanimatiepop. 

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het realiseren van 

een uitrit aan de Woudseweg ter hoogte van 
huisnummer 27, (2636 AV) Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0418).

- Vergunning verleend voor het aanleggen van een 
ontsluitingsweg aan de Woudseweg 27, 2636 AV 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0440).

- Vergunning verleend voor het oprichten van een 
schuurtje met overkapping voor dieren aan de 
Tramkade 27a, 2636 CT Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0320).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het opheffen van een 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de 
Aak ter hoogte van de Westlander 117, 2636 CX 
Schipluiden (21Z.004234). 

Geheel Midden-Delfland

BESLUITEN

Regelingen
- Op 31 augustus 2021 heeft het college van 

burgemeester en wethouders van Midden-
Delfland de ‘Beleidsregels ontheffing parkeren 
kampeermiddelen’ vastgesteld (20Z.003977).

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.


