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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Juttepeer 
19, 2635 MP Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0390).

- Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken 
van een kinderopvang (BSO) en kantoor aan de 
Lookwatering 62, 2635 EA Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0393).

BESLUITEN

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het plaatsen van onverlichte reclameletters ABR 
aan de Vrij-Harnasch 114e, 2635 BZ Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0290).

Verkeersontheffingen
- Ontheffing voor het gebruik van maximaal twaalf 

parkeerplaatsen voor het plaatsen van een 
bouwafvalcontainer aan de Dijkshoornseweg in Den 
Hoorn en twee schaftketen, een toiletunit met septic 
tank, vijf opslagcontainers en een vuilcontainer aan de 
Prinses Beatrixstraat in Den Hoorn van 7 tot en met 
27 september 2022.  

Maasland

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Herenwei 
15, 3155 TT Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0295).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het aanleggen van 

golfbrekers in de Vlaardingsevaart tussen 
huisnummers 53 en 57 (Q 1257 en N 30) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0380).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het graven van een 

watergang en het aanbrengen van een dam aan de 
Rijksstraatweg 28a, 2636 AX Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0228).

Geheel Midden-Delfland

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Meldingen
- Het college van burgemeester en wethouders heeft 

het voornemen de adresgegevens van de volgende 
persoon ambtshalve uit te schrijven uit de BRP:  
D.M. Grab geboren op 26-06-1972.

 Betrokken persoon kan tot vier weken na 
bekendmaking aangifte doen van verhuizing of van 
vertrek naar het buitenland bij de gemeente Midden-
Delfland. Na deze datum wordt het voornemen 
uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de persoon dan 
administratief gezien, verblijft op een onbekend 
adres en formeel niet meer in Nederland woont. Een 
ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg 
hebben dat bovenstaande persoon geen documenten 
(reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook 
huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm 
van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen 
worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen 
hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk 
om op het juiste adres ingeschreven te staan.
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Heeft u iets gevonden, of bent u iets verloren?  
Hieronder leest u wat u dan kunt doen.

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. U vindt deze op  
www.middendelfland.nl/verloren-of-gevonden-voorwerpen-melden. 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 
gemeentegrenzen heen. Staat 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.

Voorwerp gevonden 
of juist verloren?

De gemeente vindt het belangrijk dat u zich veilig voelt in uw woonomgeving en 
is benieuwd naar uw mening en ervaringen rondom dit onderwerp. Zo kunnen we 
achterhalen waar en hoe we ons beleid kunnen verbeteren. Wilt u meedoen aan dit 
onderzoek? Dat stellen we zeer op prijs!

Meedoen kan tot 15 augustus door het scannen van de QR code bij dit artikel  
of via www.middendelfland.nl/vragenveiligheid. U komt dan bij een vragenlijst  
met 36 vragen. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en kost u ongeveer  
5 minuten. 
Alvast bedankt voor uw deelname! 

Hoe veilig voelt u zich 
in Midden-Delfland?

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten 
worden ontleend. De officiële bekend makingen 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 informatie kunt u contact opnemen 
met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.


