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Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, moesten we ons de 
afgelopen maanden aan veel maatregelen houden. Vanaf 1 juli zijn deze 
maatregelen aangepast. Op deze pagina vindt u hier een overzicht van. 

We hebben ons op allerlei verschillende manieren ingezet om de verspreiding 
van het coronavirus te beperken. Ook hebben we er met elkaar voor gezorgd 
dat iedereen de hulp kreeg die nodig was. Voor de ene inwoner had dat meer 
impact dan voor een ander. En ook onze ondernemers hebben het zwaar gehad. 
De coronacrisis is nog niet voorbij. Toch wil ik jullie nu al bedanken voor jullie 
medewerking en inzet! 

Ik realiseer me ook dat de informatie en de versoepelingen onduidelijkheid met 
zich mee kunnen brengen. Waarom kan het één wel en mag het andere nog 
niet? De belangrijkste basisregel van 1,5 meter afstand blijft gelden. Met daarbij 
de uitzonderingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en voor beroepen zoals 
kappers en fysiotherapeuten.

Zolang het coronavirus nog aanwezig is, blijft de regel om afstand te houden 
belangrijk. Niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor mensen die kwetsbaar zijn. 

Voorzichtig kijken we samen weer uit naar de 
zomer. We kunnen samen weer meer ondernemen, 
sporten, uitstapjes maken en activiteiten 
organiseren. En dat allemaal in ons mooie Midden-
Delfland. We vragen u wel om hierbij rekening te 
houden met elkaar. Voorkom overlast.

Ik wens u een mooie en gezonde zomer toe.

Arnoud Rodenburg
Burgemeester

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

omheining aan de voor- en achterzijde van het 
perceel aan de Woudselaan 12, 2635 CH Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2020-0361).

- Aanvraag vergunning voor het wijzigen van 
omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2019-0284/ 
2019-28458 door het wijzigen van de inrichting en 
het plaatsen van installaties op het voorterrein aan de 
Westernesse 12, 2635 BG Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2020-0369).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

aanbouw aan de Oostgaag 23, 3155 CE Maasland  
(Z-HZ_WABO-2020-0371).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het uitbreiden van 

het geothermie warmtenet aan de Herenwerf en 
Burgerweg (sectie I 33, 188, 29, 113, 198, 2134) in 
Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0308).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

mobiel glazen kasje ten behoeve van het terras aan  
’t Woudt 15, 2636 HD Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2020-0353).

- Aanvraag vergunning voor het vellen van een 
kastanjeboom aan de Rijksstraatweg 29a, 2636 AX 
Schipluiden (Z-HZ_WABo-2020-0365).

- Aanvraag vergunning voor het ophogen van een 
perceel grond aan de Dorppolderweg (sectie Q 443) 
in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2020-0367).

- Aanvraag vergunning voor het onderhouden van de 
oever en waterbodem van de Delftse Schie (sectie Q 
823) in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2020-0370).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag 

voor het oprichten van een tijdelijke woning aan de 
Gaagweg 38b, 2636 AK Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2020-0201).

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 indie-
nen of in beroep kunt gaan. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Klaar voor de zomer, 
maar wel op 1,5 meter afstand

De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. En veel mensen blijven dit jaar in Nederland. 
Gaat u toch naar het buitenland? Controleer dan vooraf welke maatregelen daar gelden. 
Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de website www.nederlandwereldwijd.nl.

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.


