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Donderdag 9 december 2021   week 49

Openingstijden gemeentehuis rond de feestdagen 

Rond de feestdagen zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd:
• Donderdag 23 december tot 13.00 uur geopend
• Vrijdag 24 december tot 13.00 uur geopend
• Vrijdag 31 december tot 13.00 uur geopend

Wilt u hulp bij geldzaken?
Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? De gemeente helpt u graag 
voordat uw schulden oplopen.

Een kleine betalingsachterstand kan snel een grote schuld worden. Daarom is het 
belangrijk dat u zo snel mogelijk een oplossing vindt als u bijvoorbeeld een keer de 
huur niet kunt betalen. De gemeente kan daarbij helpen. 

Wij helpen u graag
De gemeente krijgt sinds kort signalen van woningcorporaties, zorgverzekeraars en 
energieleveranciers over inwoners met een betalingsachterstand. Wij zoeken actief 
contact met deze inwoners om onze hulp aan te bieden. 

Wij gaan graag met u op zoek naar een oplossing. Wilt u hulp? Dan horen wij graag 
meer over uw persoonlijke situatie. Misschien heeft u recht op toeslagen of kunt 
u een betalingsregeling krijgen. Wij kunnen u advies geven of doorverwijzen naar 
hulpverleners. Maak een afspraak met ons, zodat wij u kunnen helpen. Onze hulp is 
gratis.

Neem contact met ons op
Heeft u een kleine betalingsachterstand en wilt u hulp bij uw geldzaken? Neem dan 
contact met ons op. U kunt ons team Schulphulpverlening bellen via telefoonnummer 
(015) 380 41 11 of mailen naar vroegsignaleringSHV@middendelfland.nl voor een 
vrijblijvende afspraak. Wij komen bij u thuis, maar u bent ook van harte welkom op het 
gemeentehuis. Net wat u fijn vindt.

Meer weten
Informatie over hulp bij geldzaken vindt u op www.middendelfland.nl/geldzaken. 
 

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 uitbreiden van 

de begane grond van de supermarkt aan de 
Leeuwenberg 1, 2635 GD Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0631).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
bedrijfsgebouw met kantoor aan de Harnaskade 
(sectie H 3952) in Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0638).

BESLUITEN

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningaanvraag 

voor het plaatsen van een afdak ten behoeve van de 
afslagen op de golfbaan aan de Abtsrechtseweg 1, 
2636 HZ Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0446).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het opheffen van de 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de 
Kapellaan in Den Hoorn (21Z.005328). 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een 

voedselbos aan de Doelpad (sectie Q 690) in 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0633).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Haagwinde 
8, 3155 WB Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0636).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van be- en 
ontluchtingskappen en een schoorsteen ten behoeve 
van een WKK-installatie aan de Herenlaan 36, 3155 
DC Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0635).

BESLUITEN

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningaanvraag 

voor het legaliseren van een aanbouw/dakopbouw 
aan de Kastanjehof 22, 3155 SN Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0511).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het aanwijzen van de 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de 
Pastoor Riswickdreef in Maasland (21Z.001149). 

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgevel dakvlak aan de Fuutlaan 6, 2636 EN 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0639).

BESLUITEN

Last onder bestuursdwang
- Op de vrachtwagenparkeerplaats aan de 

Dorppolderweg in Schipluiden staan verschillende 
aanhangwagens onrechtmatig geparkeerd. Het is 
verboden een voertuig dat voor de recreatie of voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de 
weg te plaatsen of te hebben. De eigenaren van de 
voertuigen hebben tot 17 december gelegenheid om 
de aanhangwagens te verwijderen. Hierna worden de 
aanhangwagens weggesleept. 

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningaanvraag 

voor het vervangen van een brug aan de 
Willemsoordseweg ter hoogte van huisnummer 7 en 
7a (sectie N 160) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0515).

Geheel Midden-Delfland

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Meldingen
- Het college van burgemeester en wethouders heeft 

het voornemen de adresgegevens van de volgende 
persoon ambtshalve uit te schrijven uit de BRP:

 E.I. Piórkowska, geboren 26-02-1974

 Betrokken persoon kan tot vier weken na 
bekendmaking aangifte doen van verhuizing of 
van vertrek naar het buitenland bij de gemeente 
Midden-Delfland. Na deze datum wordt het 
voornemen uitgevoerd. Dat wil zeggen dat zij dan 
administratief gezien, verblijven op een onbekend 
adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Een 
ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg 
hebben dat bovenstaande personen of persoon 
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer 
kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, 
kinderbijslag of ander vormen van een uitkering of 
financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. 
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw 
van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres 
ingeschreven te staan.

OVERIGE

Regelingen
- Op 30 november 2021 heeft het college van 

burgemeester en wethouders van Midden-Delfland 
de Subsidieregeling prestaties kringlooplandbouw 
Midden-Delfland 2022 vastgesteld.

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.
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RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering 

Op dinsdag 14 december 2021 om 19.30 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?
We volgen de landelijke coronamaatregelen. Vanwege de coronamaatregelen is 
op de publieke tribune slechts ruimte voor acht personen (vier aan elke kant en 
maximaal twee per rij). Er is geen mogelijkheid tot napraten na afloop van de 
vergadering. 
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/uitzending.  

Agenda
• Voorstel tot instemmen met TransitieVisie Warmte
• Voorstel vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning  

en jeugdhulp 2022
• Voorstel Regiovisie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis
• Voorstel inzake H5 Inkoopvisie ondersteuning WMO
• Voorstel tot 4e Periodieke Begrotingswijziging van 2021
• Voorstel herstelbesluit bestemmingsplan Hof van Keenenburg
• Voorstel verzoekbesluit onteigening Centrumplan Den Hoorn

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 13 december 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  
adevos@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.


