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Gemeenteberichten
Donderdag 25 juni 2020   week 26  

RAADSINFORMATIE
Commissievergadering 
Op dinsdag 30 juni 2020 is er een Commissievergadering in het gemeentehuis van 
Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. De vergadering begint 
om 19.30 uur en is openbaar met mogelijkheid tot inspreken.

De landelijke maatregelen nemen we uiteraard in acht, zoals:
• blijf thuis bij verkoudheidsklachten,
• houd 1,5 meter afstand van elkaar,
• schud geen handen.

Wilt u de commissievergadering volgen? 
Vanwege de Corona-maatregelen is op de publieke tribune slechts ruimte voor vier 
personen (twee aan elke kant en maximaal één per rij). Wij vragen u met nadruk om 
de vergadering thuis via de webcast 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/webcast. 

Agenda 
• Voorstel over startnotitie Transitievisie Warmte
• Voorstel over Jaarstukken 2019 Gemeente Midden-Delfland
• Voorstel Periodieke Begrotingswijziging 2020-2
• Kaderbrief over begroting 2021-2023

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
• Tablets / app IBabs Pro
 Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger /  Wachtwoord: burger
• www.ibabs.eu 
 Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger /  Wachtwoord: burger

Inspreekmogelijkheden
Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de 
commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt. Voor 
onderwerpen die niet op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering 
een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. De spreektijd is maximaal 5 
minuten per spreker. Bij meer dan zes aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker 
worden ingekort. 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 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.

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.

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het tijdelijk gebruiken van 

de verdieping ter vergroting van de tearoom aan de 
Woudseweg 20, 2635 CC Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2020-0336).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Beslistermijn verlengd van de vergunningsaanvraag 

voor het plaatsen van een dakopbouw aan de 
Goudappel 99, 2635 MN Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2020-0239).

Verkeersbesluiten
- Aanwijzing van twee extra parkeerplaatsen als 

parkeerplaats bedoeld voor het opladen van 
elektrisch aangedreven of hybride voertuigen ter 
hoogte van Egmondland 50 in Den Hoorn. Tegelijk 
opheffen van de parkeerplaats elektrisch laden aan 
de Kerkmeesterland in Den Hoorn. 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het tijdelijk plaatsen 

van tuinkantoren aan de Oostgaag 31a, 3155 CE 
Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0332).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het wijzigen van 

omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2019-0309/ 
2019-29347 door het veranderen van de 
dakconstructie aan de Kluiskade 26, 3155 BH 
Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0168).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van een brug 
aan de Meester Postlaan ter hoogte van huisnummer 
5, 3155 BM Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0265).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Hondsdraf 20, 
3155 WE Maasland (Z_ZH_WABO-2020-0324).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgevel dakvlak aan de Burgemeester 
Musquetiersingel 30, 2636 GE Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2020-0330).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
serre aan de Molenlaan 2a, 2636 AR Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2020-0333).

- Aanvraag vergunning voor het vergroten van de 
woning door het oprichten van een opbouw aan de 
Prunusstraat 21, 2636 BE Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2020-0334).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het oprichten van een 

nieuwe hooischuur aan de Willemsoordseweg 11a, 
2636 EA Schipluiden (Z-HZ-WABO-2020-0119). 

- Beslistermijn verlengd van de vergunningsaanvraag 
voor het aanleggen van 40 parkeerplaatsen langs 
de golfbaan en Rijksweg A4 en het aanpassen 
van de toegangsweg naar de golfbaan aan de 
Abtsrechtseweg (sectie Q 1758) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2020-0254).

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 
> 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.


