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Online informatieavond N468
De provincie Zuid-Holland voert samen met het Hoogheemraadschap van Delfland 
groot onderhoud uit aan de N468 bij Schipluiden. De weg wordt opnieuw ingericht en 
de dijk wordt verstevigd. De gemeente Midden-Delfland neemt na de werkzaamheden 
het eigendom, beheer en onderhoud van de N468 over van de provincie. 
We willen u graag informeren over de werkzaamheden. Via deze pagina kunt u zich 
aanmelden voor de onlinebijeenkomst op donderdag 25 november 2021. 

Onlinebijeenkomst 
De onlinebijeenkomst start om 19:30 tot 20:30 uur. Marcel Floor (omgevingsma-
nager), Sander van Vliet (projectleider) en Gert Jan Wijkhuizen (technisch manager) 
geven toelichting op het project, het ontwerp, de aanbesteding en de planning.  
Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen via de chat.

Waarom aanmelden?
Aanmelden is niet verplicht. U kunt de uitzending ook bekijken via deze link:  
https://practical-media.webinargeek.com/n468. We kunnen niet alle vragen 
beantwoorden tijdens de uitzending. Als u zich vooraf aanmeldt dan kunnen wij 
achteraf contact met u opnemen, om uw vragen te beantwoorden. Ook ontvangt u  
een dag van tevoren een herinneringsmail. 

Terugkijken
Als u niet online aanwezig kan zijn, dan kunt u de uitzending op een later moment 
terugkijken. Als u zich aanmeldt, dan ontvangt u de terugkijklink via de mail. De 
terugkijklink verschijnt ook op de projectpagina van de provincie.

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 vervangen en wijzigen 

van kozijnen in de voorgevel aan het Prinsessenpad 1, 
2635 HS Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0583).

- Aanvraag vergunning voor het vervangen van een 
woning door een nieuwe woning aan de Zwethkade 
Zuid ter plaatse van huisnummer 54, 2635 CW Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0582).

- Aanvraag vergunning voor het splitsen van een 
woning aan de Rijksstraatweg 9e, 2635 AC Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2021-0590).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Koning 
Wilhelminalaan 42, 2635 NH Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0484).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vervangen van 

beglazing door een geïsoleerd paneel aan de 
Parallelweg 2a, 3155 RM Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0584).

(APV)vergunningen
- Tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor de 

periode 3 tot en met 16 december 2021 voor de 
verkoop van kerstbomen aan de Slot de Houvelaan 7, 
3155 VP Maasland.

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het bouwen van een 

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

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

Schipluiden

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het splitsen van een 

monumentale boerderij aan de Tramkade 30 en 30a, 
2636 CT Schipluiden (Z-2021-00436). 

- Vergunning verleend voor het plaatsen van 
lichtmasten op de golfbaan aan de Abtsrechtseweg 1 
(sectie Q 1152 en 1207), 2636 HZ Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0371).

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

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 infor-
matie kunt u contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum via (015) 380 41 11.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/basisregels

of bel 0800-1351 

12 november 2021

Basisregels voor iedereen
De basisregels helpen om besme�ing van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. 

Ook als je gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand houden, zorgen voor voldoende 

frisse lucht, en ons laten testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Was vaak en goed je 
handen.

Wassen

Schud geen handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Afstand .

 .

Ontvang geen bezoek.

Klachten? Blijf thuis en 
laat je direct testen.

Blijf thuis tot je de 
testuitslag weet.

Testen

Zet ramen of ventilatie-
roosters open.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Laat een huis of gebouw 
goed doorluchten.

Luchten

Geef elkaar de ruimte.

II
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RAADSINFORMATIE
Commissievergadering 
Op dinsdag 30 november 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.

Wilt u de commissievergadering volgen? 
Een mondkapje is verplicht bij het betreden van het gemeentehuis, tot aan het 
moment dat een zitplaats is ingenomen. Vanwege de corona-maatregelen is op 
de publieke tribune slechts ruimte voor acht personen (vier aan elke kant en 
maximaal twee per rij). 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 bestemmingsplan Hof van Keenenburg
• Voorstel verzoekbesluit onteigening Centrumplan Den Hoorn
• Voorstel tot instemmen met TransitieVisie Warmte
• Voorstel vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

2021
• Voorstel Regiovisie van Beschermd Wonen naar Beschermd thuis
• Voorstel inzake H5 Inkoopvisie ondersteuning WMO
• Voorstel tot vierde Periodieke Begrotingswijziging van 2021
  

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 29 november 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.

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 weken van elke maand. 
• Op dinsdag 7 december van 19.30 tot 20.30 uur in de Singelhof in Maasland
• Op donderdag 9 december 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 1298 4795 of het e-mailadres grvries@caiway.nl.
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