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Gratis met De Mus op
pad, ook in Maasland

U kunt gratis gebruik maken van De Mus. De Mus is een kleinschalig vervoerproject
voor inwoners die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. De
gemeente vindt het belangrijk dat inwoners eenvoudig erop uit kunnen in de buurt.

Bestemmingen
Er rijden twee Mussen in Schipluiden en Den Hoorn. Zo kunt u bijvoorbeeld met De
Mus naar activiteiten in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, op bezoek in het
Reinier de Graafziekenhuis of boodschappen doen bij de supermarkt.

In Maasland rijdt één Mus. Hier kunt u met De Mus bijvoorbeeld naar activiteiten in
de Singelhof, langsgaan bij familie en vrienden in het dorp of boodschappen doen in
Koningshoek. Ook kunt u vanuit Maasland met De Mus naar het gemeentehuis.
Wilt u reserveren?
De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt De Mus
reserveren via telefoonnummer 06 20 77 83 70. Medewerkers van De Mus zijn
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar.
Of u stuurt een e-mail naar demus@ggz-delfland.nl. U
moet uiterlijk twee uur van tevoren reserveren.
Kijk voor alle informatie ook op de website
www.middendelfland.nl > Zorg en ondersteuning >
Vervoersproject De Mus. Op de website vindt u ook
een filmpje waarin we u uitleggen hoe De Mus werkt.

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

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

Voorwerp gevonden of juist verloren?
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. Check deze op onze website. 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 gemeente
grenzen heen. Staat
MD_app_A4flyer2014_def2.indd
1 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.
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Omgevingsvergunningen
- Vergunning aangevraagd voor het verplaatsen van
een watergang en het dempen van een watergang
aan de Lotsweg nabij nr. 6 (sectie H 2479, 2635 NB)
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0244).
- Vergunning aangevraagd voor het intern verbouwen
van een kantoor en bedrijfsruimte en het realiseren
van een BSO aan de Lookwatering 62, 2635 EA
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0245).
- Vergunning aangevraagd voor het oprichten van een
woning aan de Dijkshoornseweg nabij huisnummer
2017 (Sectie H 3670, kavel 3) Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2019-0247).

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het oprichten van een
woning aan de Herenwerf 25, 3155 DK Maasland
(Z-HZ_WABO-2019-0215).

Regelgeving
- Het college van burgemeester en wethouders heeft
op 21 mei 2019 de subsidieregeling ‘Verkavelen
voor een landschap met kwaliteit – Midden-Delfland
2019-2022’ vastgesteld.

Verlenging beslistermijn
- De beslistermijn is verlengd voor de vergunning
voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit in de
Duifpolder 12, 3155 CA Maasland
(Z-HZ_WABO-2019-0164).

Schipluiden
BESLUITEN

BESLUITEN
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het vergroten van het
- Vergunning verleend voor het plaatsen van een dakbedrijfsgebouw en het wijzigen van de gevels aan de
kapel op het voorgevel dakvlak van de woning aan de
Burg. Musquetiersingel 8, 2636 GE Schipluiden
Oranjelaan 15, 2635 JK Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2019-0022).
(Z-HZ_WABO-2019-0232).
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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
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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