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Aangepaste openingstijden 
gemeentehuis rond 
de feestdagen  

www.middendelfland.nl Anna van Raesfeltstraat 37  •  2636 HX   •  Schipluiden   

Den Hoorn

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het vellen van bomen (fase 

1 reconstructie N211) aan de Wippolderlaan (sectie H 
3170) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0629). 

Aanbiedlocaties minicontainers 
- Het college heeft op 21 december 2021 de 

aanbiedlocaties voor minicontainers in het dorp 
Den Hoorn vastgesteld. Dit besluit kunt u vanaf 31 
december bekijken op www.middendelfland.nl/inzage.

 Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u tot 
uiterlijk 10 februari 2022 in beroep gaan. U gaat in 
beroep door een brief te sturen naar de Raad van 
State. Het adres is: Raad van State, t.a.v. Afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. In de brief schrijft u waarom u het niet eens 
bent met het besluit. 

 Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met 
C.N. van Bergen Henegouw via het telefoonnummer 
(015) 380 41 11 of via het e-mailadres  
cvanbergen@middendelfland.nl. 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Hofsingel 
99, 3155 AL Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0679).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het kappen van negen 

bomen en herplanten van acht bomen  
(Z-HZ_WABO-2021-0677), onder meer op de 
volgende locaties in Maasland:
• Burgemeester Groot Enzerinksingel ter hoogte van 

huisnummer 2;
• Doelstraat ter hoogte van huisnummer 21;
• Hofsingel ter hoogte van huisnummers 1 en 105;
• Leenman ter hoogte van huisnummer 1;
• Schildtale ter hoogte van huisnummer 11;
• Vrouwe Lideweysingel ter hoogte van 

huisnummers 18 en 22b.
- Verleende vergunning voor het kappen van een 

kastanjeboom aan de Oostgaag bij huisnummer 49, 
3155 CE Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0540).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergevel dakvlak aan de 
Kerkstraat 1, 3155 AN Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0278).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het realiseren van een lichtstaat op een nieuwe 

uitbouw aan de Werve 48, 3155 GM Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0564).

- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor het oprichten van een clubhuis voor DWSV 
Foppenpolder aan het Foppenpolderpad 7, 3155 ET 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0531).

(APV)vergunningen
- Verleende incidentele standplaatsvergunning voor de 

verkoop van oliebollen op 30 en 31 december 2021 
op het trottoir aan de Veldesteijn ter hoogte van 
huisnummer 27, 3155 SR Maasland.  

Beëindigen openbare ruimte
- Het college heeft op 14 december besloten tot het 

beëindigen van de openbare ruimte Coldenhovelaan 
in Maasland. Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken na 
de dag waarop het besluit is verzonden. Voor nadere 
informatie over het indienen van bezwaar, kijk op 
www.middendelfland.nl/bezwaar.

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

tijdelijke mast aan de Abtswoude ter hoogte van 
huisnummer 31 (sectie Q 745), 2636 EE Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2021-0671).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- Het college heeft op 21 december een 

omgevingsvergunning brandveilig gebruik afgegeven 
aan kinderdagverblijf KoetjeBoe, Woudseweg 178b, 
2636 AW Schipluiden. Vanaf 31 december 2021 
ligt het ontwerpbesluit ter inzage voor de periode 
van zes weken bij het Klant Contact Centrum in 
het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in 
Schipluiden. Belanghebbenden kunnen, gedurende 
de termijn van ter inzage ligging, zienswijzen ten 
aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar maken. Dit 
kan zowel schriftelijk als mondeling. De schriftelijke 
zienswijzen kunt u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, 
Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. U kunt ook digitaal 
een zienswijze indienen. Maak daarbij gebruik van 
het zienswijzenformulier. Dit formulier is te vinden op 
de gemeentelijke website  
www.middendelfland.nl/zienswijze/.

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het kappen van negen 

bomen en herplanten van acht bomen, onder meer 
aan de Windrecht ter hoogte van huisnummer 67 in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0677).

- Verleende vergunning voor het kappen en herplanten 
van zeven bomen aan de Korenmaat (2636 JG) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0678).

- Verleende vergunning voor het kappen van twee 
zomereiken aan de Rijksstraatweg ter hoogte van 
huisnummer 18, 2636 AX Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0605).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het aanleggen van een dam met duiker, het 
verwijderen van een dam en het realiseren van 
een doorsteek naar een nieuwe watergang aan de 
Woudseweg (sectie Q 1900, 1901, 1902 en 1903) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0562).

(APV)vergunningen
- Verleende standplaatsvergunningen om voor een 

periode van vijf jaar op vrijdag groente en fruit, 
kaas, zuivel en noten en tassen en aanverwante 
artikelen te verkopen op het H.K. Pootplein, 2636 GJ 
Schipluiden.  

Geheel Midden-Delfland

BESLUITEN

(APV)vergunningen
- Verleende vergunningen voor het plaatsen van 

driehoeksreclameborden in Den Hoorn, Schipluiden 
en Maasland voor de volgende periodes:
• 31 december 2021 tot en met 7 januari 2022;
• 3 tot en met 9 januari 2022;
• 8 tot en met 15 februari 2022;
• 28 maart tot en met 10 april 2022. 

OVERIGE

Regelingen
- Op 14 december heeft de gemeenteraad de 

Verordening maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp Midden-Delfland 2022 vastgesteld. In deze 
verordening worden de lokale regels met betrekking 
tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet beschreven. 

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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- Op vrijdag 31 december 
is het gemeentehuis tot 13.00 uur geopend. 

- Op maandag 3 januari  
is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur geopend.

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.


