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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Prinses 
Margrietlaan 13, 2635 JE Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0546).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van twee 

dakkapellen op het zijgevel dakvlak aan de Victoria 8, 
2635 MJ Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0486). 

- Vergunning verleend voor het vervangen van een 
warmwateropslagtank aan de Veenakkerweg 17, 
2635 NC Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0411).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakopbouw met Frans balkon aan de Veldesteijn 68, 
3155 SR Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0530). 

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van 
een Clubhuis voor DWSV Foppenpolder aan het 
Foppenpolderpad bij nr. 7, 3155 ET Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0531).

- Aanvraag vergunning voor het kappen van een 

kastanjeboom aan de Oostgaag 49, 3155 CE 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0540).

- Aanvraag vergunning voor het tijdelijk plaatsen van 
vier geschakelde kantoorunits als extra kantoorruimte 
aan de Molenweg 12, 3155 AV Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0551).

(APV)vergunningen
- De burgemeester van Midden-Delfland heeft 

een aanvraag voor een exploitatievergunning 
ontvangen voor het exploiteren van de openbare 
inrichting Café ’t Wapen van Maeslant, gelegen aan 
de Kerkweg 41-42 (3155 EE) in Maasland. Dit is 
een vergunning op grond van artikel 2:28 van de 
Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 
2021. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarop 
betrekking hebbende stukken liggen met ingang 
van 28 oktober 2021 tot en met 9 december 2021 
voor eenieder ter inzage tijdens openingstijden bij 
het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis 
aan de Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. 
In deze periode kan een zienswijze worden 
ingediend. Met toepassing van het bepaalde in de 
Algemene wet bestuursrecht, onder meer afdeling 
3.4., wordt een zogenaamde uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit houdt in dat 
de burgemeester de aanvrager van de vergunning 
alsmede belanghebbenden in de gelegenheid stelt 
zijn of haar zienswijze op deze concept vergunning 
naar voren te brengen. Dit kan mondeling, schriftelijk 
of digitaal en wel gedurende de periode van zes 
weken waarin de ontwerpvergunning ter inzage ligt. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden 

naar: Burgemeester van Midden-Delfland, team 
Openbare Orde en Veiligheid, Postbus 1, 2636 ZG 
Schipluiden. Voor het naar voren brengen van een 
mondelinge zienswijze kan men voor het maken 
van een afspraak telefonisch contact opnemen met 
het team APV, (015) 380 41 11. U kunt ook digitaal 
een zienswijze indienen. Maak daarbij gebruik van 
het zienswijzenformulier. Dit formulier en informatie 
over het digitaal indienen van zienswijzen vindt u 
op www.middendelfland.nl/zienswijze. Zo spoedig 
mogelijk na ontvangst van de eventueel ingebrachte 
zienswijzen wordt een definitief besluit over de 
aanvraag om de exploitatievergunning genomen.

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan 
de Reynbolt van Maeslantstraat ter hoogte van 
huisnummer 26, 3155 VN Maasland (21Z.003595). 

Ontheffingen
- Twee ontheffingen toegekend aan de Delftse 

Watersportvereniging om te rijden met een 
motorvoertuig over het fietspad aan de 
Foppenpolderpad in Maasland voor de havenmeester 
en een lid van de havencommissie. De ontheffingen 
zijn bedoeld voor het uitvoeren van noodzakelijke 
activiteiten in een voor motorvoertuigen afgesloten 
gebied. De ontheffingen gelden tot 1 mei 2022.  

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

En wie staan aan de basis van dit succesverhaal? De boeren! 
Daar zijn we trots op. In een dichtbevolkte metropool 
houden zij het landschap open en groen. Elke dag zetten zij 
stappen om dat duurzamer te doen. Hoe? Dat lees je in dit 
magazine. Download de pdf of bekijk ‘m online.

Groen
Midden-Delfland?
Best heel 
bijzonder!

Download direct jouw 
exemplaar! 
www.middendelfland.nl/
magazineDBB

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

Vanaf nu is het nóg makkelijker om een sticker aan te vragen. Even bellen of mailen 
naar het gemeentehuis en u heeft ‘m binnen een paar dagen kosteloos in huis:  
www.middendelfland.nl/sticker of (015) 380 41 11. 
Aan u de keuze!
Kiest u voor de nee/ja sticker? Dan krijgt u alleen nog post die voor u bestemd is. Per 
jaar bespaart u daarmee zo’n 33 kilo papier. Liever de nee/nee? Dan bespaart u zelfs 
nog meer. Maar u ontvangt dan óók geen huis-aan-huisblad meer. 

Snel uw melding doorgeven  
over de buitenruimte? 

Heeft u al een NEE/JA of NEE/NEE 
op uw brievenbus? 
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RAADSINFORMATIE
Besluiten gemeenteraad 
Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste 
besluiten die de gemeenteraad van Midden-Delfland op 
dinsdag 26 oktober 2021 genomen heeft.

Vaststellen van de Omgevingsvisie 1.0
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een 
onderdeel van de invoering van de wet is het vervangen van 
de structuurvisie door een omgevingsvisie. De raad stelde op 
17 december 2019 de startnotitie vast om te komen tot een 
beleidsarme omgevingsvisie 1.0. die in de volgende raadsperiode 
wordt vervangen door een beleidsrijke omgevingsvisie 2.0.
De ontwerp omgevingsvisie lag dit voorjaar ter inzage, waarbij 
iedereen een inspraakreactie mocht geven. De ketenpartners zijn 
uitgenodigd om een vooroverlegreactie te geven. De inspraak- 
en vooroverlegreacties zijn voorzien van een beantwoording. 
Indien deze reacties daartoe aanleiding gaven, is de tekst en de 
kaarten van de omgevingsvisie aangepast.
Ook bij het verwerken van de reacties is als uitgangspunt 
gehanteerd dat de Omgevingsvisie 1.0 een beleidsarme 
omgevingsvisie is. Daarom leidt een deel van de reacties niet 
tot een aanpassing van de omgevingsvisie. De inhoud van deze 
reacties is relevant voor de beleidsrijke omgevingsvisie 2.0 en zal 
bij de voorbereiding van die omgevingsvisie worden betrokken.

Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026
Op basis van de VNG-norm stellen de gemeenteraden van 
jeugdhulpregio’s periodiek een regiovisie vast. In Haaglanden 
is deze visie het afgelopen jaar in samenspraak met 
ouders, jongeren, jeugdhulporganisaties en diverse andere 
belanghebbenden opgesteld. De regiovisie, complementair aan 
lokaal beleid, legt gemeenschappelijke doelen, uitgangspunten 
en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen vast. De uitwerking 
gebeurt in jaarplannen.  
De samenwerking tussen de gemeenten van Haaglanden 
voor beleid en strategie worden geconcretiseerd en geborgd. 
Tevens is er een gemeenschappelijke regeling voor inkoop en 
administratie. De raad besluit om:
- in te stemmen dat de H10-samenwerking op het gebied van 

jeugdzorg wordt geconcretiseerd en geborgd;
- de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026, met daarbij 

het Basisdocument, vast te stellen

Verklaring van Geen Bedenkingen Bouwplan woning 
Commandeurskade 36 te Maasland
De eigenaar van de tweede woning (koetshuis), gelegen 
Commandeurskade 36 in Maasland wil, het volume daarvan 
uitbreiden met 455 m3. Met de beoogde uitbreiding krijgt het 
koetshuis weer de omvang van voorheen.  
De omvang van de nieuwe woning past niet binnen de regels 
van het bestemmingsplan; toegestaan is een volume van 
maximaal 500 m3. Om medewerking te kunnen verlenen 
is een uitgebreide Wabo-procedure nodig. De raad geeft de 
noodzakelijke ‘verklaring van geen bedenkingen’ af.

Vervolg Aanvragen en Besluiten Verkorte versie elektronisch gemeenteblad
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Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een 

uitpad en de boerenweg aan de Gaagweg 7a, 2636 
AJ Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0532).

- Aanvraag vergunning het tijdelijk faciliteren van 
een kleinschalig B3-leeromgeving/Educatiecentrum 
aan de Tramkade 24 a, 2636 CT Schipluiden (Z-
HZ_WABO-2021-0538).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het legaliseren van het 

vervangen van deuren(ramen) op de 1e verdieping 
aan de Dorpsstraat 31, 2636 CG Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0489).

Verlengingen Beslistermijn
- Beslistermijn verlengd 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).

Geheel Midden-Delfland

BESLUITEN

Ontheffingen
- Ontheffing toegekend aan Cyclomedia BV om te 

rijden met een motorvoertuig over andere wegen/
weggedeelten dan de rijbaan, zoals fietspaden 
en voetpaden, en voor het niet volgen van 
verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden. 
Dit voor het maken van foto’s van alle wegen 
binnen gemeente Midden-Delfland. De ontheffing 
geldt tot 1 januari 2022. 

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.

Nieuwe coronamaatregelen  
vanaf 6 november
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. Daarom is vanaf 6 november op meer  
plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht. De basisregels zijn extra belangrijk om 
uzelf en anderen te beschermen. Let goed uw gezondheid. Heeft u klachten? Laat u testen.
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RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering 
Op dinsdag 9 november 2021 om 16.00 uur is er een openbare raadsvergadering 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 www.
middendelfland.nl/vergaderingen-verslagen-en-stukken. 

Agenda
• Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2022-2025
• Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging begroting 2022-2025
• Voorstel tot het vaststellen van diverse heffingsverordeningen 2022

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 8 november 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. 

Per 1 juli 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Dat heeft gevolgen voor als u een 
bouwplan of ander ruimtelijk plan heeft dat afwijkt van het bestemmingsplan. De 
gemeente gaat voor geheel nieuwe plannen het bestemmingsplan niet meer wijzigen. 
Wel kunt u een omgevingsvergunning aanvragen voor het afwijken van het bestem-
mingsplan. 

Een ontwerp bestemmingsplan moet vóór 1 juli 2022 ter inzage liggen. Alleen dan kan 
een bestemmingsplan nog behandeld worden. Voor geheel nieuwe plannen is dat in alle 

redelijkheid al niet meer haalbaar. Het risico dat de planning niet wordt gehaald, is groot. 
In de meeste gevallen is een omgevingsvergunning een goed alternatief. In andere 
gevallen zal uw plan onder de nieuwe Omgevingswet in procedure gaan. De gemeente 
neemt uw plan hoe dan ook altijd in behandeling. 

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem voor meer informatie contact op met 
team Ruimtelijke ordening via het algemene telefoonnummer van de gemeente:  
(015) 380 41 11.

Bouwplan? Vraag geen wijziging van het bestemmingsplan 
meer aan, maar een omgevingsvergunning!

In het centrum van Den Hoorn komt een tijdelijk park. Het park komt op het braak-
liggende terrein aan de Dijkshoornseweg / Looksingel. Vrijdagochtend, 5 november 
geven wethouder Renzen en wethouder Smit hier uitleg over op de locatie. Komt u 
ook een kijkje nemen?

Leegstaand terrein
Het terrein in het centrum van Den Hoorn is al lang leeg. Waarschijnlijk verandert dat 
voorlopig nog niet. De bewoners van Den Hoorn kunnen deze plek nu niet gebruiken. 
Dit veranderen we. 

Tijdelijk park
Deze plek krijgt een nieuwe functie, namelijk een tijdelijk park. Het park is leuk om 
doorheen te wandelen of om in te spelen. 

Schets afmaken
We maakten een schets van het nieuwe park. De schets is nog niet af. Helpt u mee om 
ons plan af te maken? Kom dan vrijdagochtend 5 november tussen 10:30 uur en 11.30 
uur langs aan de Looksingel. Wethouder Renzen en wethouder Smit horen graag wat u 
van onze schets vindt.

Kunt u vrijdagochtend niet langskomen? 
Bekijk dan onze schets op de website: www.middendelfland.nl/tijdelijkpark.  
Daar leest u hoe u kunt reageren.

Stel jij jezelf wel eens de vraag 
of jij misschien pleegouder 
wilt worden? Goed plan! Er 
zijn namelijk ruim 800 kinde-
ren in Nederland die wachten. 
Zet jij het licht op groen?

Tijdens de Week van de 
Pleegzorg vragen wij extra 
aandacht voor de kinderen die 
wachten op een plekje bij een 
pleeggezin. Kan jij een kind 
een veilige (tijdelijke) gezins-
situatie bieden? Ontdek welke 
vorm van pleegouderschap bij 
jou past.  
Doe de test op  
www.openjewereld.nu/ 
groenlicht  
en meld je aan voor een informatiebijeenkomst. 
Want deze kinderen hebben dringend behoefte aan liefde en structuur.  
Om de toekomst van ieder kind groen licht te geven, hebben we jou nodig!

Ontwerp samen met ons een 
tijdelijk park voor Den Hoorn

Zet jij het licht op groen  
voor pleegzorg?


