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Openingstijden gemeentehuis
rond de feestdagen 

Vuurtje stoken met minder  
geur- en rookoverlast
Nu de dagen korter en kouder worden, gaan af en toe de open haarden en 
houtkachels weer aan. Helaas is de rook die vrijkomt ongezond voor uzelf en uw 
omgeving. Toch een keer een vuurtje stoken? Doe dat alleen voor de sfeer, bij een 
speciale gelegenheid. En houd rekening met de stooktips van Milieucentraal. 

Stooktips
Door anders te stoken, komen minder schadelijke stoffen vrij én kunt u de geur- en 
rookoverlast voor uw buren beperken. Gebruik bijvoorbeeld geen vochtig, geverfd, 
verlijmd of geïmpregneerd hout. En stook niet bij windstil of mistig weer. In de 
Stookwijzer op www.stookwijzer.nu kunt u zien of het verantwoord is om te stoken. 

Verderop in deze krant vindt u een bewaarpagina met daarop de belangrijkste 
stooktips. Handig om tijdens het stoken binnen handbereik te hebben. Nog meer 
advies en informatie vindt u op www.milieucentraal.nl/houtkachel. 
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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Hoornseweg 10, 2635 CM Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0649).

- Aanvraag vergunning voor het wijzigen van het 
buitenterrein en de in- en uitrit aan de Sionsdreef 5, 
2635 BS Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0650).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het realiseren van twee 

zelfstandige units onder de bestaande overkapping 
aan de Oud Camp 10d, 3155 DL Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0643).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen 
- Vergunning verleend voor het plaatsen van een 

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

(APV)vergunningen
- Vergunning verleend voor het exploiteren van de 

openbare inrichting van Café ’t Wapen van Maeslant, 
gelegen aan de Kerkweg 41-42, 3155 EE in Maasland 
(21Z.003465).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vervangen en 

uitbreiden van de bestaande houten uitbreiding van 
de woning aan de Vlaardingsekade 50, 2636 BD 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0642).

Geheel Midden-Delfland

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Voorbereidingsbesluiten
-  Op 14 december heeft de gemeenteraad het 

voorbereidingsbesluit Veeg- en parapluplan 2021’ 
genomen. Het voorbereidingsbesluit verbiedt 
binnen de dorpskernen van Den Hoorn, Maasland 
en Schipluiden om het gebruik van gronden en 
gebouwen te wijzigen voor zover dat significante 
gevolgen heeft voor de parkeerdruk in het gebied. 
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken 
van dit verbod als het voorgenomen gebruik niet 
in strijd is met de regels over parkeren van het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Veeg- en 
parapluplan 2021’ die zijn opgenomen in het 
voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit en 
de verbeelding liggen vanaf 16 december 2021 voor 
een periode van zes weken voor iedereen ter inzage 
bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis 
aan de Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. 
U kunt het voorbereidingsbesluit ook bekijken op 
https://www.middendelfland.nl/stukken-ter-inzage/ 
en op www.ruimtelijkeplannen.nl via plan-id: 
NL.IMRO.1842.vbMD21-va01.

BESLUITEN

Regelingen
-  Op 7 december heeft het college van burgemeester 

en wethouders de Subsidieregeling ‘Ondersteuning 
controle op het coronatoegangsbewijs’ vastgesteld. De 
gemeente stelt een totaalbijdrage van  
€ 50.000,- beschikbaar voor horecaondernemers, 
sportverenigingen, culturele instellingen en 
evenementenorganisatoren in Midden-Delfland die 
extra kosten moeten maken, omdat zij verplicht zijn de 
coronatoegangsbewijzen te controleren. Organisaties 
ontvangen een tegemoetkoming om de (financiële) 
lasten te verlichten. De regeling werkt op basis van 
‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en ‘op is op’. 
Een aanvraag kan vanaf 16 december 2021 worden 
ingediend. Voor de aanvraagprocedure, de  voorwaarden 
en overige informatie verwijzen wij u naar onze website.

OVERIGE

Meldingen
- Het college van burgemeester en wethouders bereidt 

momenteel het bestemmingsplan ‘Equestrum’ 
(Ommedijk 3, 2636 AZ Schipluiden) voor. Het 
ontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld en zal 
later ter visie worden gelegd. Eenieder kan bij de 
tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan 
een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. 
Om die reden liggen er momenteel geen stukken 
ter inzage, wordt er momenteel geen gelegenheid 
aangeboden om zienswijzen naar voren de brengen 
en worden alleen wettelijke vooroverlegpartners in 
de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. De 
tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan 
zal onder andere apart bekend worden gemaakt 
in De Schakel. Daarnaast zal publicatie op www.
ruimtelijkeplannen.nl plaatsvinden. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen met Thijs van 
der Kooij van de afdeling Landschap, Wonen en 
Economie via telefoonnummer (015) 380 41 11 of 
e-mailadres tvanderkooij@middendelfland.nl. 

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

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

Snel uw melding doorgeven  
over de buitenruimte? 
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BuitenRuimte 

doorgeven
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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.

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


