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Den Hoorn

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het aanleggen van een 

uitrit (CAV) aan de Woudseweg 21a, 2635 NA Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0316).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het vervangen van een bijgebouw en het 
realiseren van een uitrit aan de Woudseweg 24, 2635 
CC Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0291).

- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor het oprichten van een dakopbouw aan de 
Woudseweg 58, 2635 CD Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0241).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van drijvende 

zonnepanelen aan de Herenwerf 30, 3155 DK 
Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0405).

- Aanvraag vergunning voor het kandelaberen van drie 
wilgen aan de Duifpolder nabij huisnummer 9  
(sectie I 1087) in Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0411).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het renoveren, verbouwen 

en uitbreiden van de woning aan de Oostgaag 2, 3155 
CG Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0229).

- Verleende vergunning voor het restaureren van het 
dak aan de Burgemeester van der Lelijkade 16, 3155 
AB Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0220).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgevel dakvlak aan de Westlander 22, 2636 CZ 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0412).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het restaureren van 

gemaalgebouw Dorppolder en het plaatsen van een 
pompinstallatie met nieuwe leiding aan de Gaagweg 
44a, 2636 AK Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0197).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het wijzigen van de bestaande overkapping aan 
de Zouteveenseweg 45a, 2636 EG Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0202).
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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?

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

Vanaf nu is het nóg makkelijker om een sticker aan te vragen. Even bellen of mailen 
naar het gemeentehuis en u heeft ‘m binnen een paar dagen kosteloos in huis:  
www.middendelfland.nl/sticker of (015) 380 41 11. 

Aan u de keuze!
Kiest u voor de nee/ja sticker? Dan krijgt u alleen nog post die voor u bestemd is.  
Per jaar bespaart u daarmee zo’n 33 kilo papier. Liever de nee/nee? Dan bespaart  
u zelfs nog meer. Maar u ontvangt dan óók geen huis-aan-huisblad meer. 

Heeft u al een NEE/JA of NEE/NEE 
op uw brievenbus? 


