Gemeenteberichten
Donderdag 23 mei 2019   week 21

Iemand voordragen voor een
Koninklijke onderscheiding?
Elk jaar worden, ter gelegenheid van Koningsdag, Koninklijke onderscheidingen door
de burgemeester uitgereikt. U kunt een inwoner uit Midden-Delfland voordragen voor
een Koninklijke onderscheiding.
Lintjesregen 2020
Het is belangrijk om de onderscheiding op tijd aan te vragen. Wilt u dat de
onderscheiding tijdens de ‘lintjesregen’ voor Koningsdag 2020 wordt uitgereikt? Lever
uw voorstel dan voor 1 juli 2019 bij ons in.
Bijzondere tussentijdse gelegenheid
Bij aanvragen voor een bijzondere, tussentijdse gelegenheid moet u rekening houden
met een termijn van 6 maanden vóór de beoogde datum van uitreiking.
Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding
U kunt een inwoner uit Midden-Delfland voordragen voor een Koninklijke
onderscheiding. Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen kunt u vinden
op www.lintjes.nl. De website beschrijft stapsgewijs hoe iemand voor een lintje kan
worden voorgesteld. Suzanne Neven behandelt de lintjes voor onze gemeente. Zij kan
in grote lijnen aangeven of de verdiensten van iemand inderdaad bijzonder genoeg
zijn voor een Koninklijke onderscheiding.
Wilt u meer informatie of iemand voordragen? Neemt u dan contact op met Suzanne
Neven op telefoonnummer (015) 380 42 80 of mail naar sneven@middendelfland.nl.

Afwijkende openingstijden gemeentehuis
rondom de feestdagen
Het gemeentehuis is rond de feestdagen gesloten op de volgende dagen:
- Op donderdag 30 en vrijdag 31 mei in verband met Hemelvaart
- Op maandag 10 juni in verband met Tweede Pinksterdag

Alarmtellingen weidevogels
In de polders van Midden-Delfland inventariseert een groep vrijwilligers van
de Vogelwerkgroep Midden-Delfland de weidevogels, door middel van de
zogenaamde ‘alarmtelling’. Op 25 mei worden de weidevogels in de Klaas
Engelbrechtspolder en de Commandeurspolder geteld. Op 1 juni de weidevogels
in de Duifpolder. Op deze dagen kunt u dus mensen door de weilanden zien
lopen.
Midden-Delfland is een belangrijk broedgebied voor weidevogels als de grutto, kievit
en de veldleeuwerik. De polders worden tweemaal geteld, waarbij de vogelsoort en
het waargenomen gedrag op kaart worden ingetekend. Bij de eerste telling wordt
gekeken hoeveel weidevogels er broeden en op welke plekken in de polder de
weidevogels zitten. De gemaakte kaarten helpen de boeren, die zo weten waar ze
rekening kunnen houden met de weidevogels. Bij de tweede telling wordt gekeken
hoeveel paar weidevogels er ‘alarmeren’ en dus kuikens hebben. Door de twee
tellingen met elkaar te vergelijken kan het broedsucces van met name de grutto
worden vastgesteld. Het broedsucces is een belangrijke graadmeter voor het bepalen
van de gezondheid van de weidevogelpopulatie.
Wilt u zelf weidevogels zien? Neem uw verrekijker mee de polder in, maar blijf op de

E-mailservice: ontvang automatisch
alle bekendmakingen in uw mailbox
Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op
de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode
of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Subsidieregeling Groenfonds Midden-Delfland

De stad in met zuivel en vlees van Midden-Delfland
De boeren van Midden-Delfland maken ambachtelijke producten die hun oorsprong hebben in het agrarisch landschap. Hun zuivel- en vleesproducten zijn van
hoge kwaliteit. Maar boeren doen veel meer dan dat. Ze zorgen er voor dat het
open en groene landschap rondom de steden in stand wordt gehouden. En dat
weidevogels een veilig onderkomen vinden op hun weilanden.
Intensieve taken die van belang zijn en gewaardeerd worden, maar die
niet doorberekend worden in de prijs van melk, kaas en vlees. Deze extra
verantwoordelijkheden maken de commerciële bedrijfsvoering van boeren ook nog
eens extra lastig. Boeren hebben minder uitbreidingsmogelijkheden - het landschap
moet immers open en groen blijven - en ze moeten hun maai- en oogstcyclus
aanpassen aan de broedtijd van weidevogels. Boeren kunnen deze extra taken alleen
uitvoeren met subsidie.

Aanvragen en Besluiten

Een kleine plus erop voor de natuur
Om het landschap met zijn weidevogels, rust en ruimte en de melkveehouderij ook
in de toekomst in stand te houden, zouden de boeren hun extra taken structureel
uitbetaald moeten krijgen. Bijvoorbeeld door Midden-Delflandse zuivel en vlees
met een kleine plus ‘voor de natuur in de polder’ te verkopen via supermarkten,
speciaalzaken, horeca en streekmarkten in de steden.
Subsidie voor een goed idee
Heeft u een slim idee hoe we de verkoop van agrarische producten uit MiddenDelfland kunnen organiseren? En wilt u dit initiatief uitvoeren? Dan komt u in
aanmerking voor eenmalige stimuleringssubsidie van de stichting Groenfonds
Midden-Delfland. Kijk op www.groenfondsmiddendelfland.nl voor inspirerende
voorbeelden en subsidieregeling.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn
AANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
- Vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een
dakkapel op het voorgevel dakvlak van een woning
aan de Dijkshoornseweg 117a, 2635 EM Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2019-0243).
- Vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een
Tiny House aan de Woudselaan nabij huisnummer 14
(sectie H 3167) in Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2019-0242).
BESLUITEN
Omgevingsvergunningen
- Vergunning is verleend voor het oprichten van een
bedrijfsgebouw met kantoor aan de Meerkamp 2,
2635 BE Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0105).
- Vergunning is verleend voor het plaatsen van twee
dakkapellen en het wijzigen van kozijnen aan de
Tanthofkade 4, 2635 CP Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2019-0161).

www.middendelfland.nl

Verlenging beslistermijn
- Beslistermijn is verlengd voor de aanvraag van het
plaatsen van een Tiny House aan de Woudselaan
12a, 2635 CH Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0147).

Maasland
BESLUITEN

(APV)vergunningen
- Evenementenvergunning is verleend voor het organiseren van het evenement Boelhuis op 30 mei 2019
van 12.00 tot 16.00 uur op het Pynasplein, 3155 VX
Maasland (19Z.002452).

Schipluiden
BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning is verleend voor het plaatsen van
een kunstwerk (standbeeld Jongkind) aan de
Duifpolderkade nabij huisnummer 3 (sectie I 852) in
Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0165).

Omgevingsvergunningen
- Vergunning is verleend voor het oprichten van een
kweekkasje op een tuincomplex aan de Rozemond 3,
2636 JK Schipluiden (Z-HZ_WABO-2019-0217).

Verlenging beslistermijn
- Beslistermijn is verlengd voor de aanvraag van het
plaatsen van een tijdelijke woonunit ten behoeve van
mantelzorg aan de Kwakelweg 7a, 3155 CB Maasland
(Z-HZ_WABO-2019-0141).
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RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering
Op dinsdag 28 mei 2019 om 19.30 uur is er een openbare raadsvergadering in
de raadzaal van het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat
37 in Schipluiden.
U kunt de raadsvergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint
enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live
bekijken maar u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internet
uitzending vindt u op www.middendelfland.nl/webcast.
Agenda
- Voorstel over ontwerp-begroting 2020 Veiligheidsregio Haaglanden
- Voorstel over ontwerp-begroting 2020 en ontwerp beleidsnota risico
management en weerstandsvermogen MRDH
- Voorstel inrichting ’t Kraaiennest en uitgangspunten financiering
- Voorstel benoemen lid gemeenteraad in Algemene Ledenvergadering CBG
- Voorstel verlenen ontheffing ingezetenschap wethouder H.H.V. Horlings
- Voorstel investeringssubsidie MVV’27 voor de renovatie kleedkamercomplex
- Startnotitie recreatie Midden-Delfland 2019
- Voorstel verlengen van doorlooptijd van beleids-/beheerplannen wegen,
verlichting, kunstwerken en riolering naar 2024
- Voorstel vestiging uitsluitend recht aan NV JUVA 2019-2023 inzake beheer en
onderhoud van de openbare verlichting

Vervolg Aanvragen en Besluiten

De vergaderstukken zijn in te zien
- Op het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delfland,
Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden
- Via www.middendelfland.nl > Actueel > Vergaderkalender en vergaderstukken
Spreekrecht
Aan het begin van de vergadering wordt de mogelijkheid tot inspreken geboden.
Hiervoor gelden wel enige spelregels, zoals vooraf aanmelden bij de griffier,
maximaal 5 minuten spreektijd, alleen inspreken over agendapunten.
Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de griffier,
Arjan de Vos, tel. (015) 380 41 08 of e-mail: 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.
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Geheel Midden-Delfland
BESLUITEN
(APV)vergunningen
- Evenementenvergunning is verleend aan Stichting
Avondvierdaagse Delft voor het houden van de
wandeltocht Avondvierdaagse Delft op 19 en 20 juni
2019 in gemeente Midden-Delfland.
OVERIGE
Regelgeving
- Het college van burgemeester en wethouders heeft
op 14 mei 2019 de Subsidieregeling
waardering prestaties studieseizoen kringloop
landbouw Midden-Delfland 2019 vastgesteld.

www.middendelfland.nl

Uitschrijven BRP
- Uit onderzoek van de gemeente Midden-Delfland
is gebleken dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar de personen volgens de
Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Het college van burgemeester en wethouders van
Midden-Delfland besluit de adresgegevens in de
BRP van onderstaande personen ambtshalve te
wijzigen naar adres onbekend:
- F. Omar geboren 19-03-1996
- J.A. van Adrichem geboren 31-10-1996
- A.M. Milczak geboren 14-07-1971

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 > Actueel > Officiële bekendmakingen
(Gemeenteblad).
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.
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