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Snel uw melding doorgeven
over de buitenruimte?
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

Openbare
kennisgeving
Openbare vergadering
Algemeen bestuur bedrijvenschap HarnaschPolder
Datum: Donderdag 16 december 2021
Aanvang: 18.30 uur
Locatie: Via Microsoft Teams – link ontvangt u na aanmelding
Wilt u online inspreken of de vergadering bezoeken? Meldt u zich dan vooraf
aan bij de secretaris, de heer ir. A. Vitner, via avitner@middendelfland.nl.
De stukken liggen vanaf 7 december op het gemeentehuis van Midden-Delfland
ter inzage.
Voor en namens het bedrijvenschap HarnaschPolder,
Ir. A Vitner
Secretaris bedrijvenschap HarnaschPolder
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Den Hoorn
AANVRAGEN

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van
windschermen en een zonnescherm ten behoeve van
het terras bij De Beren aan de Hogenhoorn 5, 2635 BN
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0602).
- Aanvraag vergunning voor het legaliseren van een inrit
aan de Koolveld 14, 2635 LD Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2021-0603).
- Aanvraag vergunning voor het aanleggen van twee
padelbanen aan de Zuidhoornseweg 6, 2635 DJ Den
Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0621).
- Aanvraag vergunning voor het vellen van bomen (fase
1 reconstructie N211) Wippolderlaan (sectie H 3170) in
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0629).

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het wijzigen van omgevings
vergunning Z-HZ_WABO-2020-0457/2020-32842 aan de
Sionsdreef 1, 2635 BS Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2021-0375).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN
Ontwerpbestemmingsplan
- Het ontwerp bestemmingsplan Lotsweg 13 en 15,
Den Hoorn ligt ter inzage.
Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van een
agrarische bedrijfswoning die in de plaats komt
van de dienstwoning van het gemaal op Lotsweg
15. Verder krijgt de bestaande woning Lotsweg
13 de status burgerwoning. Het bestemmingsplan
vervangt het geldende bestemmingsplan
Glastuinbouwgebieden voor dit plangebied.
U kunt het plan inzien van vrijdag 3 december 2021
t/m donderdag 13 januari 2022:
• Bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis,
Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het plan
vinden op adres of plannummer:
NL.IMRO.1842.bpLotsweg1315-ON01.
• Op de gemeentelijke website als PDF-bestand:
www.middendelfland.nl/inzage.
Van vrijdag 3 december 2021 t/m donderdag 13
januari 2022 is het voor iedereen mogelijk zijn of haar
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan te geven.
Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling. Voor digitaal
indienen heeft u een DigiD-code nodig. Zie verder
www.middendelfland.nl/zienswijze. Uw schriftelijke
zienswijze bevat tenminste uw persoonsgegevens,
datum, de naam van het plan, de reden van uw
zienswijze en uw handtekening. U richt deze aan de
gemeenteraad van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636
ZG Schipluiden.
Voor het maken van een afspraak om een mondelinge
reactie in te dienen kunt u contact opnemen
met het team Ruimtelijke Ordening en Milieu via
telefoonnummer (015) 380 41 11.

Maasland

(APV)vergunningen		
- Verleende loterijvergunning voor een algemeen
belang aan Badminton Club Schipluiden. De trekking
vindt plaats op 17 december 2021 in de Dorpshoeve,
Keenenburgweg 10, 2636 GM Schipluiden.
OVERIGE

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een nieuwe
inrit aan de Koningin Julianaweg 1a, 3155 XB Maasland
(Z-HZ_WABO-2021-0604).
- Aanvraag vergunning voor het dichtbouwen van
een overkapping om twee units te realiseren en het
brandveilig gebruik van de units aan de Oud Camp 10d,
3155 DL Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0609).

Kennisgevingen
- Anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de
eigenaren van het perceel Westlander 44 in Schipluiden
voor de realisatie van een vrijstaande woning op het
perceel met opstallen. Een zakelijke beschrijving van
de inhoud van de overeenkomt ligt van 2 december
2021 tot en met 13 januari 2022 ter inzage bij het Klant
Contact Centrum van de gemeente Midden-Delfland,
Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 ZG Schipluiden. Tegen
de anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving
van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen
zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

BESLUITEN

Geheel Midden-Delfland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
BESLUITEN
- Verleende vergunning voor het vellen van houtopstanden
ten behoeve van de aanleg van een voedselbos aan het
(APV)vergunningen
Doelpad (sectie Q 690) in Maasland
- Verleende vergunning voor het huis aan huis ophalen
(Z-HZ_WABO-2021-0514).
van kleding aan:
• Fonds Slachtofferhulp in de periode van 14 tot en met
Schipluiden
18 februari 2022;
• Orange Babies in de periode van 14 tot en met 18
AANVRAGEN
maart 2022;
• Terre des Hommes in de periode van 11 tot en met 15
Omgevingsvergunningen
april 2022;
- Aanvraag vergunning voor het kappen van twee bomen
• Stichting Steun 22Q11 in de periode van 9 tot en met
aan de Rijksstraatweg 18, 2636 AX Schipluiden
13 mei 2022;
(Z-HZ_WABO-2021-0605).
• Nederlandse Rode in de periode van 13 tot en met 17
juni 2022;
BESLUITEN
• Maag Lever Darm Stichting in de periode van 15 tot en
met 19 augustus 2022;
Omgevingsvergunningen
• Metakids in de periode van 12 tot en met 16
- Verleende vergunning voor het aanbrengen van
september 2022;
dakisolatie aan de buitenzijde van de dakconstructie en
• Fonds Gehandicaptensport in de periode van 10 tot en
het aanpassen van de dakgoten aan de Tramkade 27,
met 14 oktober 2022;
2636 CT Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0478).
• Fonds Gehandicaptensport in de periode van 14 tot en
- Verleende vergunning voor het vellen van twee bomen
met 18 november 2022.
aan de Gaagweg 18, 2636 AH Schipluiden
(Z-HZ_WABO-2021-0510).

Melding Melding
uitenRuimte
BuitenRuim
doorgevendoorgeven
www.middendelfland.nl

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.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Gemeenteberichten

www.middendelfland.nl

Donderdag 2 december 2021   week 48

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

