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RAADSINFORMATIE
Commissievergadering
Op dinsdag 12 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 
• Rapport Rekenkamer over ‘Jeugdzorg’
• Voorstel regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026
• Voorstel VVGB bouwplan woning Commandeurskade 36 te Maasland
• Moestuinderij: een wenselijke ontwikkeling in buitengebied?
• Ontwikkelingen Doelpad 9 te Maasland
• Visie Midden-Delfland Duurzaam boeren (onderwerp fractie CDA)

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 maandag 
11 oktober 17.00 uur 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, waarbij u automatisch een 
mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de 
gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/
mailservice.

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

Scan de QR-code voor meer informatie over de locaties  
van de prikbus.
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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

bedrijfsgebouw met werkplaats aan de Sionsdreef 
(sectie H 3609) in Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0504).

- Rectificatie van aanvraag in de Schakel van  
23-09-2021: Aanvraag vergunning voor het plaatsen 
van twee dakkapellen op het zijgevel dakvlak aan 
de Victoria 8 (in plaats van Victoria 6), 2635 MJ Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0486).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het wijzigen en uitbreiden 

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

- Vergunning verleend voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Koningin 
Wilhelminalaan 34, 2635 HN Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0266).

Bestemmingsplannen
- Het bestemmingsplan ‘Zwethkade Zuid 55-57’ 

ligt met ingang van 8 oktober 2021 gedurende 
zes weken, tijdens kantooruren voor iedereen 
ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in 
Schipluiden. Gedurende deze termijn kunt u tegen 
het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Dit kan alleen 
voor hen die een zienswijze op het ontwerp  
bestemmingsplan hebben ingebracht, tenzij iemand 

 redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit 
niet heeft gedaan. De documenten zijn als PDF ook 
te raadplegen op www.middendelfland.nl > Actueel 
> Stukken ter inzage of op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website 
kiest u voor ‘bestemmingsplannen’ onder de kop 
‘Een plan BEKIJKEN’, waarna u de mogelijkheid 
heeft het bestemmingsplan op te roepen op het 
scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het 
bestemmingsplan in te typen of in te zoomen op de 
kaart.

Ontheffingen
- Ontheffing verleend aan Scouting Den Hoorn op 

zaterdag 13 november van 09:00 tot 17:00 uur om te 
rijden over het fiets- en voetpad aan de Tramkade in 
Den Hoorn voor het hijsen van boten uit De Gaag. 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het bouwen van een 

overkapping aan de garage aan de Kerkweg 11, 3155 
EC Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0505).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het veranderen van een 

woning door het plaatsen van dakkapellen en het 
aanpassen van de gevels aan de Huis ter Lucht 12, 
3155 EB Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0363).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het legaliseren van een 

brug bij de Pluktuin aan de Dorppolderweg (sectie Q 
494) in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0495).

- Aanvraag vergunning voor het verbouwen en 
daarmee wijzigen van het aantal woningen aan 
de Dorpsstraat 37/Brugstraat 3, 2636 CJ/2636 CK 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0506).

BESLUITEN

Verlengingen Beslistermijn
- Beslistermijn verlengd voor het aanleggen van 

een kavelpad door middel van betonplaten en 
groenspoorplaten aan de Abtswoude 54, 2636 EE 
Schipluiden (Z-2021-00379).

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 worden ontleend. De officiële bekendmakingen 
vindt u in het elektronisch gemeenteblad. 
Deze bekend makingen kunt u opzoeken via www.mid-
dendelfland.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 infor-
matie kunt u contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum via (015) 380 41 11.
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Besluiten gemeenteraad 
Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die  
de gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 28 september 2021 
genomen heeft.

Verstrekken van een gemeentegarantie inzake JUVA 
N.V. Juva heeft een verzoek ingediend tot het verstrekken van een gemeentegarantie.
De garantie is voor een tijdelijke lening die bestemd is voor de gedeeltelijke 
financiering van de aanleg van het Warmte Net Westland. Deze tijdelijke lening dient 
als overbrugging voor het verkrijgen van een projectfinanciering bij een commerciële 
bank. De aanvraag voor de gemeentegarantie is gedaan aan de aandeelhouders van 
N.V. Juva (gemeenten Westland en Midden-Delfland) en geldt voor de periode 3e 
kwartaal 2021 tot uiterlijk 31-12-2024. De totale lening waar de aanvraag betrekking 
op heeft bedraagt € 8,4 mln. Op basis van de verhouding van het aantal aandelen 
heeft de garantie voor Midden-Delfland betrekking op (afgerond) 
€ 1.150.000. Het is de bevoegdheid van het college om te beslissen op een verzoek 
om gemeentegarantie. De raad heeft geen wensen of bedenkingen.

Vaststellen van het bestemmingsplan Woudseweg 150 te Schipluiden
Het bestemmingsplan `Woudseweg 150’ voorziet in een wijziging c.q. correctie van 
de ter plaatse geldende bestemmingen door het wijzigen van een gedeelte van de 
bestemming ‘Wonen’ naar de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’. Deze wijziging 
maakt de vestiging van een loonwerkbedrijf alsmede de nieuwbouw van een nieuwe 
loods, na de sloop van de twee bestaande loodsen, mogelijk. De raad stelt het 
bestemmingsplan vast, nadat tijdens de wettelijke tervisielegging van zes weken geen 
zienswijzen zijn ingediend.

Verklaring Van Geen Bedenkingen bouw woning Oostgaag 39 Maasland
De eigenaar van het perceel Oostgaag 39 in Maasland wil, na de inmiddels 
uitgevoerde sloop van de bestaande woning, een nieuwe woning realiseren met 
een volume van 750 m3. De omvang van de nieuwe woning past niet binnen de 
regels van het bestemmingsplan; toegestaan is een volume van maximaal 500 m3. 
De locatie is geschikt om ter vervanging van de reeds gesloopte woning een grotere 
woning te realiseren. Met het positioneren van de woning is rekening gehouden met 
het behouden van de zichtlijnen die zowel in het LOP als handleiding beeldkwaliteit 
terugkomen. Een inrichtingsplan is opgesteld. De raad stemt in met de afwijking van 
het bestemmingsplan.
 
Verklaring Van Geen Bedenkingen verbouw wagenschuur Woudseweg Schipluiden
De eigenaren van de woonboerderij aan de Woudseweg 134 in Schipluiden hebben 
het verzoek ingediend over het verbouwen van de wagenschuur tot een (ouderen)
woning. Het bestemmingsplan laat dit niet toe, doch het plan draagt wel bij aan het 
economisch vitaal houden van het agrarisch bedrijf. Voorts past het initiatief binnen de 
filosofie van Cittaslow en bestaat er de behoefte aan dit type woning. De raad stemt in 
met de afwijking van het bestemmingsplan.

Reactie op het startdocument evaluatie gemeenschappelijke regeling  
GGD en VT Haaglanden
Binnen de Gemeenschappelijke regeling (Gr) GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden 
werken negen gemeenten (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-
Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) samen. 
De Gr is werkzaam voor ruim 1,1 miljoen inwoners, waarvan ruim 545.000 in de 
gemeente Den Haag woonachtig zijn. De huidige regeling uit 2018 is toe aan een 
evaluatie. De raad besluit om een reactie op het startdocument te versturen.

Vaststellen van het bestemmingsplan Tramkade 9a te Den Hoorn
Het initiatief betreft het realiseren van 6 woningen, bestaande uit 2 vrijstaande 
woningen en 4 appartementen. De twee vrijstaande woningen worden gerealiseerd 
aan de noordzijde van het perceel. De appartementen worden gerealiseerd aan de 
zijde van de Zuidhoornseweg. Deze appartementen functioneren tegelijkertijd als 
geluidswering voor de vrijstaande woningen. 
In het midden van het plangebied wordt een ontsluiting gerealiseerd voor de 
nieuwe woningen, en de woning aan de Tramkade 9A. De huidige in- en uitrit van 
de Tramkade 9A zal niet langer meer rechtstreeks op de Zuidhoornseweg uitkomen. 
De structuur van de huidige bomenrij wordt als basis voor de nieuwe ontsluiting 
gebruikt, hiermee wordt verwezen naar het historische pad. De parkeerplaatsen 
van de vrijstaande woningen worden op het eigen perceel gerealiseerd. Voor de 
appartementen is ruimte voor parkeerplaatsen tussen de twee blokken. Tijdens 

de wettelijke tervisielegging van zes weken is één zienswijze ingediend. Dit heeft 
geleid tot enkele aanpassingen in de waterparagraaf van de toelichting. De raad 
stelt het bestemmingsplan gewijzigd vast. Voor stemmen de fracties CDA, OGP en 
VVD. Vanwege de onduidelijkheid over de verkeersveiligheid tijdens de bouw en 
na realisering van plan stemmen de fracties ChristenUnie, D66, Mijn Partij en PvdA 
tegen.

Vaststellen bestemmingsplan Zwethkade-zuid 55-57 te Schipluiden
Het plan voorziet in het omzetten van de bestemming ‘Horeca’ naar de bestemming 
‘Wonen’ waarbij een voormalig restaurant met één bedrijfswoning twee reguliere 
(burger)woningen worden. Tussen de bestaande bebouwing (restaurant en 
bedrijfswoning) wordt voorzien in de mogelijkheid voor de bouw van een 
extra woning, na sloop van een bestaande schuur, waarmee bij de omliggende 
bestemmingen ‘Wonen’ wordt aangesloten. Gedurende de wettelijke tervisielegging 
van zes weken zijn geen zienswijzen ingediend. De raad stelt het bestemmingsplan 
vast. Voor stemmen de fracties CDA, OGP, VVD, ChristenUnie, PvdA en D66. Tegen 
stemt de fractie Mijn Partij.

Verlenging werkingsduur van de Woonagenda
Na de uitgevoerde evaluatie is het voorstel voor om de Woonagenda Midden-Delfland 
2016-2020 eveneens van toepassing te verklaren op de jaren 2021-2022 en om: 
- het bestaande beleid van 30% sociaal nader uit te splitsen in 15% goedkope koop 

(€ 203.000, prijspeil 2021) en 15% sociale huur.
- vast te stellen dat minstens 10% van de nieuw toe te voegen woningen een 

huurprijs heeft tot de middenhuurgrens (€ 975,92 prijspeil 2021) of een koopprijs 
tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG-grens, € 325.000 prijspeil 2021).

De gemeente beschikt alsdan over vigerend woonbeleid voor de periode tot en 
met 2022, met als beoogd effect een betere demografische ontwikkeling en een 
meer divers woningaanbod in de dorpen. Na de Gemeenteraadsverkiezingen zal de 
Woonagenda worden geactualiseerd.
De fracties CDA, OGP, ChristenUnie, VVD en Mijn Partij stemmen in. De fracties PvdA 
en D66 stemmen tegen.

In een motie wordt gevraagd om vóór het eind van het jaar te spreken over de 
wooninstrumenten en initiatieven vanuit andere gemeenten om betaalbare woningen 
te realiseren. Alle fracties, behalve fractie Mijn Partij, ondersteunen deze motie.

Krediet vervanging wifi-infrastructuur gemeentehuis
In de begroting 2021 en verder is een investering opgenomen voor het vervangen 
van de wifi accesspoints. De reden hiervoor is dat het wifisignaal al langere tijd niet 
voldoet in het gemeentehuis. Het benodigde krediet van € 84.000,- wordt door de 
raad beschikbaar gesteld.

Vaststellen “Aansluitverordening riolering Midden-Delfland 2021”
De “Verordening afvalwaterverwerking 2005” is inmiddels ruim 15 jaar oud en in 
de tussentijd zijn er allerlei ontwikkelingen rondom de rioleringszorg geweest. Te 
denken valt aan de (gewenste) ontwikkelingen rondom de gescheiden afvoer van 
hemelwater, de omgang met van glastuinbouwwater, meer inzicht in oneigenlijk 
rioolgebruik (bijvoorbeeld toenemend gebruik van vochtige doekjes en ongewenste 
lozing van regenwater op de drukriolering), etc. Deze ontwikkelingen maken het 
gewenst de verordening te actualiseren. De raad stelt de nieuwe “aansluitverordening 
riolering Midden-Delfland 2021” vast. In de verordening zijn de voorwaarden voor 
aansluiting op de gemeentelijke riolering en de verantwoordelijkheden in het beheer 
vastgelegd

Bekrachtiging geheimhouding op document
De fractie Mijn Partij! heeft om toezending van een overeenkomst gevraagd. 
De toezending wordt onder geheimhouding gedaan. De raad bekrachtigt de 
geheimhouding.

De 3e periodieke begrotingswijziging 2021 / halfjaarrapportage
Overeenkomstig de vastgestelde P&C-cyclus wordt in deze maand de 3e perio-
dieke begrotingswijziging 2021 en de halfjaarrapportage 2021(3e PBW-H-2021) 
aangeboden. De 3e PBW-H-2021 geeft inzicht in de realisatie van de budgetten (per 
taakveld) per 1 juli en bevat begrotingsmutaties op diverse taakvelden. Het saldo van 
mutaties in de 3e PBW-H-2021 is € 608.758 voordeling. Het voordelige saldo wordt 
toegevoegd aan de algemene reserve.
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Vervolg Schipluiden

OVERIGE

Meldingen
- Melding ontvangen van LTC Keenenburg, Tiendweg 

2, 2636 HH Schipluiden voor het gebruik maken 
van de mogelijkheid om voor maximaal twaalf 

 dagen per jaar ontheffing te krijgen voor het 
gebruik van de lichtinstallatie langs de speelvelden 
na 23:00 uur. De ontheffing geldt in de periode 18 
tot en met 23 oktober 2021 tot uiterlijk 01:00 uur. 

- Melding ontvangen van LTC Keenenburg, Tiendweg 
2, 2636 HH Schipluiden voor het gebruik maken 

 van de mogelijkheid om voor maximaal vier 
dagen per jaar ontheffing te krijgen van de 
geluidsvoorschriften 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 
van het Activiteitenbesluit. De ontheffing geldt op 
24 oktober tot uiterlijk 01:00 uur.
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Meld u aan als mantelzorger en ontvang van de gemeente 
een blijk van waardering voor al uw inzet.

Grote waarde
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch 
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een 
partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Zij zien 
zichzelf vaak niet als mantelzorger. Zij zorgen vanuit vanzelfsprekendheid. Tegelijk is 
het verlenen van mantelzorg geen keuze. 

Mantelzorg biedt voldoening, maar kan ook leiden tot overbelasting. De waarde van 
mantelzorg is groot. De hulp die mantelzorgers bieden draagt bij aan de kwaliteit 
van leven van de persoon die hulp nodig heeft. En het beperkt de maatschappelijke 
kosten voor zorg en ondersteuning.

Erkenning en waardering
De gemeente Midden-Delfland vindt het belangrijk dat mantelzorgers erkenning 
krijgen voor de belangrijke rol die zij vervullen. Wij willen hen bedanken voor alle 
inspanningen zij leveren.

Gemeente Midden-Delfland kiest voor een individuele waardering. Omdat iedereen 
verschillende wensen en behoeftes heeft, ontvangen de mantelzorgers een  
VVV-cadeaubon. Zo kunt u zelf kiezen waaraan u de bon besteedt. De mantel-
zorgwaardering ontvangt u rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 november. 
Hierover krijgen mantelzorgers nog bericht.
 
Voor wie?
U komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering als u voldoet aan de volgen-
de voorwaarden:

• U verleent zorg aan een inwoner van Midden-Delfland.
• Het gaat om langdurige en intensieve zorg (minstens 8 uur per week, langer dan 

3 maanden). 
• U staat op 1 november 2021 ingeschreven bij Mantelzorg Midden-Delfland.

Hoe kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen?
Er zijn verschillende manieren waarop u zich kunt aanmelden als mantelzorger: 
• U kunt zich aanmelden bij de adviseur van Mantelzorg Midden-Delfland. Haar 

naam is Susanne Janssen en zij is bereikbaar via e-mailadres s.janssen@swmd.nl. 
• U kunt zich aanmelden via de website www.mantelzorgmiddendelfland.nl/ 

informatie/aanmelden
• Of kom langs bij één van de kantoren van Stichting Welzijn Midden-Delfland 

(Hofsingel 18 in Maasland of Prins Willem-Alexander Hof 2 in Den Hoorn). 
Om in aanmerking te komen voor de waardering van dit jaar, moet u vóór 31 okto-
ber 2021 aangemeld zijn. 

Ondersteuning mantelzorgers
Mantelzorgers kunnen zich voor advies, informatie, onder-
steuning en alle andere vragen richten tot Susanne Janssen, 
adviseur Mantelzorg, via telefoonnummers 06-10 37 90 80  
of via haar e-mailadres s.janssen@swmd.nl. Voor meer informatie kunt u ook te-
recht op www.mantelzorgmiddendelfland.nl.

Wie zich inschrijft, ontvangt vrijblijvend een aantal keer per jaar een nieuwsbrief 
met nieuws en informatie voor en over mantelzorg. 
Mantelzorg Midden-Delfland is onderdeel van Stichting Welzijn Midden-Delfland 
(SWMD).

Mantelzorgers bedankt!
Inloopbijeenkomst Centrumplan 
Den Hoorn 
 maandag 25 november 2013  

van 17.00 tot 19.30 uur 
in De Hoornbloem 

Kom langs! 
- stel uw vraag 
- deel met ons uw ideeën 

- bekijk de laatste tekeningen  

www.middendelfland.nl Anna van Raesfeltstraat 37  •  2636 HX  •  Schipluiden
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Cursus reanimeren
Schipluiden heeft een goed netwerk voor calamiteiten zoals een hartstilstand. Na een 
melding bij 112 komt een aantal opgeleide vrijwilligers in actie. Ze kunnen snel hulp 
verlenen door reanimatie en gebruik van de AED, een apparaat om via een schok het 
hart weer op gang te brengen. Veel mensenlevens zijn hiermee gered.
In de Week van de Veiligheid bieden we een EHBO cursus aan, zodat u snel en goed 
kunnen optreden in geval van een incident. 

Waar?
De cursus wordt gegeven op de eerste etage van het Notenschip, Schoolplein 4 in 
Schipluiden. 

Wanneer? 
Dinsdagochtend 12 oktober, aanvang 10.00 uur

Aanmelden
Aanmelden doet u via het e-mailadres secretaris@ehboschipluiden.nl. Vermeldt u 
daarbij uw naam, adres, leeftijd en telefoonnummer. Deelname is gratis. 
Let op: er zijn 20 plekken beschikbaar. Bij grotere belangstelling wordt samen met de 
EHBO-vereniging bekeken of aanvullende data kunnen worden gerealiseerd.

Maandag 11 oktober grote oefening 
voor hulpdiensten in Schipluiden
Op de eerste dag van de Week van de Veiligheid trappen we af met een grote 
oefening in Schipluiden. Aan deze oefening werken verschillende hulpdiensten 
(politie, brandweer, ambulance en de gemeente) mee. Natuurlijk is het erg belangrijk 
voor de verschillende hulpdiensten om regelmatig te oefenen en zo de onderlinge 
samenwerking te versterken. 

Komt u ook?
U bent van harte welkom om bij de oefening aanwezig te zijn en op afstand mee te 
kijken. De oefening is op 11 oktober bij de Jozefschool, start om 19.00 uur en duurt tot 
ongeveer 22.30 uur. 

Kentekenbeveiliging
Misbruik van kentekens komt helaas steeds vaker voor! Dit gebeurt bijvoorbeeld bij 
misdadige acties, maar ook om bekeuringen te vermijden. Kentekenplaten zijn vaak 
makkelijk van een auto te verwijderen en aan een andere auto te bevestigen. Op 
zaterdag 16 oktober wordt door Buurtpreventie Schipluiden in samenwerking met de 
politie een actie gehouden om kentekenplaten goed vast te zetten. Hierdoor zijn ze 
moeilijker te verwijderen. U kunt vanaf 10.00 tot 15.00 uur terecht op het pleintje voor 
het oude gemeentehuis in Schipluiden. Gezamenlijke oefening van de hulpdiensten

Datum 

Maandag 11 oktober

Dinsdag 12 oktober

Woensdag 13 oktober

Donderdag 14 oktober

Vrijdag 15 oktober

Zaterdag 16 oktober

Locatie + tijd

19:00 - 23:00 uur Burgemeester Musquetiersingel Schipluiden

Avond Maasland

19:30 uur https://maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-van-de-veiligheid

10:00 - 12:00 uur Kickerthoek,  
Prins Willem Alexanderhof 2, 2635 JM Den Hoorn

10:00 - 12:30 uur Het Notenschip,  
Schoolplein 4, 2636 GB Schipluiden

Avond Maasland

18:15 - 18:40 uur De Hoornbloem

18:45 – 19:10 uur Voorhaven/hoek Dwarshaven

19:15 – 19:40 uur Achterdijkshoorn/hoek Egmondland

19:45 – 20:15 uur Voordijkshoorn/hoek Zwanenbloem

19:30 uur https://maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-van-de-veiligheid

10:00-12:00 uur Locatie Singelhof, Hofsingel 18, 3155 AL, Maasland

10:00-12:00 uur Koningin Julianaplein Den Hoorn 

13:00-15:00 uur Kasteellaan Schipluiden 

19:30 uur https://maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-van-de-veiligheid

10:00-12:00 uur Slot de Houvelaan Maasland 

13:00 - 15:00 uur Den Hoorn

19:30 uur https://maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-van-de-veiligheid

13:30 - 15:30 uur Locatie Korpershoek, 
Windrecht 10a, 2636 JA Schipluiden

10:00 - 15:00 uur H.K. Pootplein, Schipluiden

Activiteit

Aftrap Week van de Veiligheid met een multidisciplinaire 
brandweeroefening met publiek. Kom kijken!

Witte voetjes actie door buurtpreventie Maasland

Online talkshow over het thema van de dag ‘Cyber en digitale 
veiligheid’ met informatie en praktische tips onder leiding van 
presentator Ewout Genemans.

Voorlichting digitale criminaliteit en oplichting voor senioren

Gratis cursus reanimatie en AED. Aanmelden via mail:  
secretaris@ehboschipluiden.nl (beperkt plaats)

Witte voetjes actie door buurtpreventie Maasland

Buurtpreventie Den Hoorn
Werven van buurtpreventen en preventievoorlichting

Online talkshow over het thema van de dag ‘overvallen’ informatie en 
praktische tips onder leiding van presentator Ewout Genemans.

Voorlichting digitale criminaliteit en oplichting voor senioren

De wijkagenten en BOA geven voorlichting over o.a. ondermijning 
vanuit de buurtveiligbus

Online talkshow over het thema van de dag ‘ondermijning’ met informatie 
en praktische tips onder leiding van presentator Ewout Genemans.

De wijkagenten en BOA geven voorlichting geven over o.a. 
ondermijning vanuit de buurtveiligbus

Witte voetjes actie door buurtpreventie Den Hoorn

Online talkshow over het thema van de dag ‘Geweld’ met informatie 
en praktische tips onder leiding van presentator Ewout Genemans.

Voorlichting digitale criminaliteit en oplichting voor senioren

Kentekenplaten popnagelen actie buurtpreventie Schipluiden:  
voor iedereen!

Overzicht activiteiten week van de Veiligheid


