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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.

Uitnodiging voor de
Ondernemersmanifestatie 2021

Gemeente Midden-Delfland organiseert voor de 6de keer een
Ondernemersmanifestatie. Dat doen we op de Dag van de Ondernemer,
vrijdagochtend 19 november in het gemeentehuis in Schipluiden. Ben je
ondernemer in Midden-Delfland? Dan ben je van harte welkom om erbij te zijn.

Financieel café
Stichting Schuldhulpmaatje Midden-Delfland organiseert het financieel café in de
eerste weken van elke maand.
• Op dinsdag 2 november van 19.30 tot 20.30 uur in de Singelhof in Maasland
• Op donderdag 11 november 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.

Wat gaan we doen?
08.00 uur Streekontbijt
08.30 uur Opening door wethouder Economische Zaken, Frank ten Have
08.45 uur Korte presentaties:
- Ontdek het Broodfonds, een alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.
- Zet zonder hoge investeringen (vervolg)stappen om je onderneming te
digitaliseren.
- Leer hoe je een actieplan opstelt om de impact van je onderneming op
het milieu te verminderen, passend bij jouw bedrijf.
09.30 uur Lezing van topsporter en ondernemer IJsbrand Chardon
10.00 uur Napraten met koffie en lekkers

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 1298 4795 of het e-mailadres grvries@caiway.nl.

Ben je erbij?
Ondernemer in Midden-Delfland? Dan kun je je tot vrijdag 5 november aanmelden
door een e-mail te sturen naar ondernemersloket@middendelfland.nl. Laat je ook
weten met hoeveel personen je komt?

Voor maatschappelijk werk kunt u nu ook terecht bij Kwadraad
Iedereen heeft wel eens te maken met kleine of grote problemen. Vaak kunt u
die zelf oplossen, maar soms lukt dat even niet. U kunt dan hulp vragen bij het
Maatschappelijk Team van de gemeente. Vanaf nu kunt u voor hulp ook terecht bij
Kwadraad Maatschappelijk Werk.

Contact met Kwadraad
U kunt contact opnemen met Kwadraad via telefoonnummer 088 900 4000 of door te
mailen naar bureaudienst.middendelfland@kwadraad.nl. Aanmelden kan ook via de
website www.kwadraad.nl.

Kwadraad Maatschappelijk Werk
Alle inwoners van Midden-Delfland kunnen terecht bij Kwadraad met vragen of zorgen
over bijvoorbeeld geld en werk, relatie en scheiden, gezin en opvoeding, buurt en
inburgeren, eenzaamheid en verdriet.

Maatschappelijk Team
Ook het Maatschappelijk Team van de gemeente blijft natuurlijk voor u klaar staan.
U kunt contact opnemen met het Maatschappelijk Team via telefoonnummer
(015) 380 41 11 of door te mailen naar maatschappelijkteam@middendelfland.nl.

De hulp van Kwadraad is makkelijk toegankelijk, onafhankelijk en gratis. U heeft
zelf de regie in handen. Samen met de maatschappelijk werker werkt u aan een
oplossing om weer grip te krijgen op uw situatie. Online hulp is ook mogelijk. Als er
andere of meer specialistische hulp nodig is, weet de maatschappelijk werker hoe dat
aangevraagd kan worden.

Waar kunt u nu het beste terecht?
Aarzel niet om contact op te nemen met de gemeente of Kwadraad. We zorgen er
samen voor dat u passende hulp krijgt. U kunt voor meer informatie kijken op de
website van Kwadraad www.kwadraad.nl of op de website van de gemeente
www.middendelfland.nl/zorg-en-welzijn.

Aanvragen en Besluiten

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn

BESLUITEN

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het realiseren van vier
units in de bestaande schuur voor dagopvang aan de
Kwakelweg 19h, 3155 CB Maasland
(Z-HZ_WABO-2021-0301).

		

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het verbouwen en
verduurzamen van twee bestaande woningen aan
de Dijkshoornseweg 91 en 93, 2635 EM Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2021-0517).
- Aanvraag vergunning voor het vervangen en
vergroten van een dakkapel op het achtergevel
dakvlak aan het Koninginnepad 19, 2635 JC
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0526).
BESLUITEN
Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een
schutting aan de Voordijkshoorn 36, 2635 KL
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0170).
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een
berging aan de Voordijkshoorn 36, 2635 KL
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0171).

Maasland
AANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vellen van vier wilgen
aan de Westgaag 8, 3155 DE Maasland
(Z-HZ_WABO-2021-0518).

www.middendelfland.nl

Schipluiden

nautische veiligheid van de Kandelaarbrug tussen
Rotterdamseweg (sectie Q 823) in Schipluiden en de
Kandelaarweg (sectie F 186) in Rotterdam
(Z-HZ_WABO-2021-0399).
Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan
de Westlander (overzijde van Westlander 19) in
Schipluiden.

AANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vervangen van een
brug aan de Willemsoordseweg ter hoogte van
huisnummer 7 (sectie N 160) in Schipluiden
(Z-HZ_WABO-2021-0515).
- Aanvraag vergunning voor het vergroten en
veranderen van een woning door het verhogen
van de kap en het wijzigen van de gevels aan de
Oostveenseweg 7c, 2636 EC Schipluiden
(Z-HZ_WABO-2021-0527).
BESLUITEN
Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het oprichten van een
woning ter vervanging van een bestaande woning
aan de Abtswoude 25, 2636 EE Schipluiden
(Z-HZ_WABO-2021-0412).
- Verleende vergunning voor het aanpassen van
de geleidewerken voor het verbeteren van de

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 bekendmakingen 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.
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De Week van de Veiligheid: hoe was het?
In de week van de veiligheid werden er verschillende activiteiten gedaan en
aangeboden. Hieronder leest u meer over wat wij samen met onze partners
gedaan hebben.
Politie in de klas!
De politie ging bij vier verschillende groepen 8 langs om hier toelichting te geven
over cybercriminaliteit. OBS Het Galjoen, CBS Het Talent en de Sint Jozefschool
deden mee! De gastles was gericht op het overbrengen van informatie rond
cyberpesten, sexting en grooming met als doel de kinderen bewust te maken van
cybercriminaliteit en hun handvatten te geven hoe ze hiermee om kunnen gaan.
Tip: blijf altijd met uw kind in gesprek over de zaken die online gebeuren!

Cursus reanimatie en AED Schipluiden
In het Notenschip in Schipluiden was een gratis cursus reanimatie en AED.
Iedereen kon zich hiervoor opgeven. Het was een zeer leerzame cursus door EHBO
Schipluiden. Ze legde de deelnemers de theorie en praktijk goed uit en lieten zien
hoe je het leven van een ander in geval van nood kan redden. De enthousiaste
deelnemers mochten op een pop de theorie zelf toepassen in de praktijk.

Digitale criminaliteit en oplichting voor senioren
In de week van de veiligheid werd door Michiel van der Kraats voorlichting gegeven
over digitale fraude en oplichting. De bijeenkomsten vonden plaats in onze
seniorencentra. Goed om te zien hoeveel interesse hiervoor was. Helaas krijgen we
allemaal weleens te maken met digitale fraude. Denk hierbij aan Whatsapp fraude
waarbij iemand anders zich voordoet als een kennis van jou om geld vraagt. Of
denk aan fraude via Marktplaats.
In Den Hoorn zat zelfs een ervaringsdeskundige in de zaal die recent was opgelicht
via Markplaats. Hij had een advertentie op Marktplaats gezet en dacht benaderd te
zijn door een eerlijke koper. Wat hij niet wist was dat de koper hem een valse link
had gestuurd en zo een aardig bedrag van zijn rekening wist af te halen zonder
zijn toestemming. In dit geval had de bank snel door dat het mis was en werden
direct alle benodigde acties uitgevoerd om verdere diefstal tegen te gaan. Maar
dat gebeurt niet in alle gevallen. Daarom is het belangrijk om zelf goed alert te
blijven. Vaak voelen mensen aan dat het niet helemaal in de haak is. “Voelt het
niet helemaal goed? Of wordt je opgejut om geld over te maken of op een link te
klikken? Doe het dan niet!” zijn de woorden van Michiel.
In de bijeenkomst is aandacht besteed aan de verschillende vormen van
digitale fraude.
Tip voor iedereen is: check altijd eerst de link waarop u gaat klikken. Kijk naar de
afzender en denk na over de betrouwbaarheid. Een bank verstuurt bijvoorbeeld
geen mailtjes met gevoelige informatie, maar zal altijd een brief sturen.
Zo worden we hopelijk allemaal steeds meer alert op de digitale criminaliteit!
Buurtveiligbus en campagne ‘Vreemd?!’
Afgelopen week zijn de politie, brandweer en de gemeente samen met de
buurtveiligbus de wijk ingegaan om inwoners te informeren over ondermijnende
criminaliteit en brandveiligheid. Hierbij werd de campagne ‘Vreemd?!’ afgetrapt.
In Maasland stonden we op de markt. Hierbij werden inwoners geïnformeerd over
welke signalen er zijn om een drugslab te herkennen. Niet alleen zichtbare signalen
kunnen opvallen zoals:
- activiteit op ongebruikelijke tijdstippen
- busjes of aanhangers die dicht tegen het gebouw aan staan
- een gebouw met afgeplakte ramen of rolluiken dicht
- witte rook uit de luchtafvoer.

Witte voetjes actie
Tijdens de Week van de Veiligheid was er ook een witte voetjes actie door de
wijkagenten, buurtpreventie en de gemeente. Tijdens deze actie keken zij of
woningen (te) makkelijk te benaderen waren voor inbrekers. Vooral de steegjes
achter de huizen werden bezocht. Bij elke deur even voelen of die wel dicht zit. Zo
niet… een voetje de tuin in. Op de voetjes staat de tekst dat deze “voetafdruk” óók
van een inbreker had kunnen zijn.
Tijdens de actie zagen wij dat de meeste huizen gelukkig goed afgesloten waren,
waardoor het de inbrekers behoorlijk moeilijk wordt gemaakt. Mocht je een
verdachte situatie zien, schroom dan niet en bel 112. Geef dan zo goed mogelijk
een omschrijving wat je ziet.

Week van de veiligheid: actie
‘kentekenplaten vastzetten’.
Omdat de originele bevestiging van kentekenplaten nogal te wensen overlaat
heeft de Buurtpreventie deze actie opgezet. Door het zwakke plastic kadertje
kunnen kentekenplaten gemakkelijk losgemaakt worden. En dus ook gestolen
worden voor allerlei zaken die het daglicht niet verdragen.
Als je een kentekenplaat verliest, gaat het vaak om één van de twee. In dat
geval is er nog niet zoveel aan de hand. Maar als beide kentekenplaten
verdwenen (gestolen!) zijn, kan dat heel veel problemen opleveren. Dit is de
reden waarom de Buurtpreventie en zeker ook de politie dit vastzetten van de
kentekenplaten van harte ondersteunt.
Er zijn tijdens de actie een aantal kentekenplaten vastgezet door middel
van zogenaamde popnagels. Dit is een goede maatregel om diefstal van
kentekenplaten te verminderen

Maar ook aan de geur is een drugslab in werking te herkennen. Hoe ruikt dat dan?
Via speciale geurkorrels en geurkaarten konden inwoners verschillende geuren
ruiken. De reacties: verbazing over een herkenbare lucht, het ruikt een beetje zoetig,
naar drop, naar anijs. Het ruikt zelfs best lekker, was een reactie van één van de
inwoners!
De geur van aceton en anijs zijn soms te ruiken bij het produceren van synthetische
drugs. Drugsproducenten proberen de chemische lucht rondom het pand te
verhullen. Dat doen ze bijvoorbeeld door geur van wasmiddel te gebruiken of door
in de buurt van een boerderij te werken, vanwege de mestlucht.
Ziet u iets? Meld dat via de politie 0900 8844 of via Meld Misdaad Anoniem
0800 7000.

www.middendelfland.nl
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6 t/m 13 november:
Week van Lezen en Schrijven
Het Taalhuis aBc en Bibliotheek de Plataan–Den Hoorn organiseren samen met
het taalnetwerk de Week van Lezen en Schrijven. Deze week begint op zaterdag
6 november. Tijdens deze week zijn er extra veel activiteiten voor mensen die de
Nederlandse taal willen leren of die zichzelf willen verbeteren met lezen en/of
schrijven. Ook nodigen we mensen uit die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk
bij het Taalhuis.
Lezen en Schrijven
Taal is altijd belangrijk. Voor iedereen. Als je de taal kent, kun je meer zelf doen. Je
voelt je beter. Daarom is het fijn als je de Nederlandse taal goed kunt lezen. Zo kan je
makkelijker boodschappen doen, ergens de weg vinden of belangrijke informatie goed
begrijpen. Om bijvoorbeeld aanvraagformulieren in te kunnen vullen of een kaartje te
sturen naar iemand is het handig als je ook goed kunt schrijven. Deze vaardigheden
staan centraal in de Week van Lezen en Schrijven. We willen iedereen de kans bieden
om beter te leren lezen en/of schrijven.
Vrijwilligers gezocht
Spreekt het je aan om anderen te helpen bij het leren van de Nederlandse taal? Word
dan vrijwilliger bij Het Taalhuis. Wil je weten wat het vrijwilligerswerk inhoudt? Op
donderdag 11 november kun je alvast meedoen. En wij vertellen je dan graag meer
over het vrijwilligerswerk.
Activiteiten
Het is fijn als je de Nederlandse taal goed spreekt, schrijft en begrijpt. Wij helpen je
daar graag mee. Je bent van harte welkom om mee te doen aan onze activiteiten.
Hieronder lees je wat er te doen is. De activiteiten zijn in de Bibliotheek, Fluitekruid 62
in Den Hoorn.
Maandag 8 november: feestelijke opening Week van Lezen en schrijven
Feestelijke opening met Taalpartners, wethouder Wendy Renzen, taalmaatjes,
taalkoppels en bezoekers van het taalcafé. We starten de campagne “Ik wil leren”. En
we maken de Taalhelden 2021 bekend.
(Voorlopig) programma:
15.45 uur inloop met koffie en thee
16.00 uur Welkom
16.10 uur Speech wethouder Wendy Renzen/ Ik wil leren campagne/ Taalhelden
bekend maken
16.30 uur Interview taalambassadeur en lancering Ik wil leren campagne
17.00 uur hapje en drankje
Dinsdag 9 november: workshop over Oefenen.nl
Besloten Workshop voor maximaal 15 Taalmaatjes.
Van 19.00 tot 21.00 uur in de Bibliotheek Den Hoorn.
Donderdag 11 november: Open avond in de Bibliotheek Den Hoorn
De Taalhuisbalie is open van 19.00 tot 21.00 uur.
De computercursus is van 19.00 tot 21.00 uur.
Het Taalcafé en Financieel café is van 19.30 tot 20.30 uur.
Er staat koffie en thee voor je klaar.
Vrijdag 12 november: Taalwandelingen voor taalkoppels
Van 14.00 tot 16.30 uur.
Wandelingen starten vanuit de Bibliotheek Den Hoorn. Er staat koffie/ thee klaar bij
terugkomst.
Potentiële vrijwilligers kunnen aansluiten bij huidige koppels. Graag vooraf opgeven als
je mee wilt lopen via denhoorn@debibliotheekdeplataan.nl
Bibliotheek De Plataan-Den Hoorn
Taalhuis aBc

www.middendelfland.nl

Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland

Vacature secretaris

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken en wetten in de
breedte van het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld de Wmo, de jeugdhulp en de
participatiewet. Deze wetten schrijven voor dat ingezetenen van de gemeenten,
waaronder in ieder geval cliënten en/of hun vertegenwoordigers, betrokken
worden bij de uitvoering van deze wetten.
In dit kader is per 1 januari 2015 in Midden-Delfland de Adviesraad Sociaal
Domein van start gegaan.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak het College gevraagd en ongevraagd
te adviseren over drie hoofddomeinen:
• Maatschappelijke ondersteuning, waaronder algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen;
• Voorzieningen op het gebied van Werk en Inkomen, waaronder de
Participatiewet, het minimabeleid en de schuldhulpverlening;
• Jeugdhulp en jeugdzorg, waaronder ondersteuning van mensen die
opvoedings- en opgroeiondersteuning nodig hebben en de zorg voor
jeugdigen.
De Adviesraad bestaat uit tenminste zeven en maximaal negen leden en een
onafhankelijke voorzitter en secretaris. De raad komt minstens 6 maal per jaar
bijeen.
Per 15 november 2021 is de functie van secretaris vacant.
Taken:
1. In samenwerking met de voorzitter de vergaderingen voorbereiden, plannen
en organiseren;
2. Notuleren, en verder uitwerken van de besluiten en acties;
3. Behandelen van ingekomen en uit te zenden post (schriftelijk en digitaal);
4. Het opstellen van het jaarverslag en het distribueren daarvan;
5. Het bijwonen van het bestuurlijk overleg met wethouder en
beleidsmedewerker gemeente (4 x per jaar);
6. Contactpersoon voor de website.
Overige:
1. Betrokkene woont in de regio (Westland/Delfland/Oostland (DWO)) bij
voorkeur in de gemeente Midden-Delfland;
2. De nevenfuncties van betrokkene zijn niet strijdig met de functie van
secretaris;
3. Onverenigbaar met het secretarisschap zijn het lidmaatschap van de
gemeenteraad, een bestuurs- en/of managementfunctie binnen een welzijnsof zorginstelling die actief is in de gemeente Midden-Delfland, een ambtelijke
functie bij de gemeenten Midden-Delfland, Delft, Westland, PijnackerNootdorp;
4. Betrokkene wordt benoemd door het College van B&W, voor een periode van
4 jaren;
5. Betrokkene ontvangt een financiële vergoeding.
Heeft u na het lezen van het voorgaande interesse in deze secretarisfunctie, dan
nodigen wij u van harte uit om te solliciteren.
Stuur een brief met motivatie uiterlijk 15 november naar Cees Harteveld,
voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland. Uw brief en
motivatie kunt u versturen aan het mailadres voorzitter@adviesraad-sdmd.nl.
De gesprekken vinden plaats in de week van 6 december.
Voor vragen over deze vacature kunt u tevens terecht bij Cees Harteveld. Dit kan
per mail of telefonisch op het nummer 06 42 22 50 14.
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