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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 
http://www.middendelfland.nl/verloren-of-gevonden-voorwerpen-melden. 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 het 
Prinsessenpad 6, 2635 HT Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0556).

- Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruik 
van het pand aan de Westernesse 18, 2635 BG Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0561).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het oprichten van een 

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

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het oprichten van een erker aan de Egmondland 
38, 2635 MW Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0473).

- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor het oprichten van een erker aan de Egmondland 
40, 2635 MW Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0474).

APV-vergunning
- Verleende exploitatie- en alcoholvergunning 

aan de openbare inrichting restaurant De Beren 
Harnaschpolder, gevestigd aan de Hogenhoorn 5, 
2635 BN Den Hoorn. 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vervangen van het glas 

in de kozijnen voor isolatieglas (dubbel glas) aan de 
Burg van der Lelijkade 7, 3155 AB Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0555).

- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 
lichtstraat op een nieuwe uitbouw aan de Werve 48, 
3155 GM Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0564).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor 

het verbouwen van het koetshuis tot een woning 
aan de Commandeurskade 36, 3155 AD Maasland 
(Z-HZ_WABO-2020-0448/2021-25106) ligt vanaf 
12 november voor een periode van zes weken ter 
inzage. 

 De gemeenteraad heeft in de vergadering van 26 
oktober 2021 besloten om naar aanleiding van 
deze aanvraag omgevingsvergunning een ontwerp 
Verklaring van Geen Bedenkingen te verlenen. Daarbij 
is verder besloten dat wanneer er geen zienswijzen 
tegen de verklaring worden ingediend, deze 
verklaring als definitief zal worden beschouwd.

 U kunt het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen tijdens kantooruren inzien 
bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, 
Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. De 

ontwerpbesluiten kunt u ook inzien op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest 
u ‘Plan kiezen’ waarna u het ontwerpbesluit kunt 
oproepen door het invullen van de locatie of het 
planid-nummer:  
NL.IMRO.1842.ovCommandeurskade36-on01.

 Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan 
iedereen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, 
zienswijzen op het ontwerp naar voren brengen bij 
het college van burgemeester en wethouders van 
Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. 
Voor mondelinge reacties neemt u contact op met 
Team Ruimtelijke Ordening en Milieu (R.O.M) via het 
telefoonnummer (015) 380 41 11.

 U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. 
Daarvoor moet u beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD).  
Op www.middendelfland.nl/zienswijze vindt u meer 
informatie en het zienswijzeformulier.

BESLUITEN

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het oprichten van een nokverhoging aan de Huis 
te Veldelaan 45, 3155 SC Maasland (Z-HZ_WABO-
2021-0454).

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

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. 

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. 

Heeft u al een NEE/JA of NEE/NEE 
op uw brievenbus? 

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
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Vervolg Aanvragen en Besluiten Verkorte versie elektronisch gemeenteblad
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Vervolg Maasland

OVERIGE

Verkeersontheffingen 
- Verleende ontheffing om te rijden over de Oostgaag 

in Maasland met een hogere belasting dan de 
toegestane 20 ton en om te rijden over de brug aan 
de Kwakelweg in Maasland met een hogere belasting 
dan de toegestane 15 ton. De ontheffing is voor drie 
keer verleend en is geldig tot 11 november 2021. De 
ontheffing is noodzakelijk voor het maken van een 
fundering op een perceel aan de Kwakelweg.

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het brandveilig 

gebruik van kinderdagverblijf Koetje Boe aan de 
Woudseweg 178, 2636 AW Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0552).

- Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een 
dam met duiker een het verwijderen van een 
dam aan de Woudseweg (N223, sectie Q 1801) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0562).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het aanleggen van een 

warmtetransportleiding tussen Vlaardingen en 
Den Haag (WarmtelinQ) langs Oostveenseweg, 
Slinkslootpad en Veenweidepad in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2020-0625).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de 

vergunningsaanvraag voor het splitsen van een 
monumentale boerderij aan de Tramkade 30 en 
30a, 2636 CT Schipluiden (Z-2021-00436).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken tegenover 
Kasteellaan 30, 2636 HV Schipluiden. 

Geheel Midden-Delfland
 
OVERIGE

Meldingen
- Op 26 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de 

Omgevingsvisie 1.0 Midden-Delfland vastgesteld. 
Gelijktijdig heeft de raad de structuurvisie Midden-
Delfland 2025 ingetrokken.

 De Omgevingsvisie 1.0 biedt een vooruitblik op de 
fysieke leefomgeving tot het jaar 2040. Onder de 
fysieke leefomgeving verstaan we het geheel van 
ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer 
en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. 
Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
geldt de Omgevingsvisie 1.0 als structuurvisie in 
de zin van de Wet ruimtelijke ordening. U kunt de 
omgevingsvisie bekijken op  
https://www.middendelfland.nl/stukken-ter-inzage 
en op www.ruimtelijkeplannen.nl via plan-id: 
NL.IMRO.1842.ogv21MD01-va01.

 De omgevingsvisie treedt in werking op de dag 
na bekendmaking. Er staat geen bezwaar- en/of 
beroepsmogelijkheid open voor de vastgestelde 
omgevingsvisie.

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.


