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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 

dakterras op de bestaande aanbouw aan de Bellefleur 
87, 2635 ML Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0427).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het realiseren van een 

in- uitrit ten behoeve van de nieuwbouw van twee 
woningen aan de Hoornsekade achter huisnummer 
43 (sectie I 5814, 5815 en 5784) in Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2021-0444).

- Verleende vergunning voor het oprichten van twee 
vrijstaande woningen en het aanleggen van een 
nieuwe inrit inclusief dam aan de Dokter A.M. van 
de Poellaan 2 en 2a (sectie I 5806 en 5784) in  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0395).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het uitbreiden van de kapverdieping en 
het plaatsen van een fietsenberging aan de 
Dijkshoornseweg 158, 2635 EV Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0318).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vergroten van de 

opslagruimte aan de Kwakelweg 14, 3155 CC 
Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0420).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
hobbykas (tuinnummer A6) op volkstuincomplex 
Tuindershof aan het Breeveldpad 2, 3155 NK 
Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0423)

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het vervangen van 

de bestaande schutting en het plaatsen van een 
overkapping aan de Commanderij 16, 3155 AA 
Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0255).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het oprichten van een aanbouw van de kopgevel 
aan de Boskamp 49, 3155 PA Maasland 
(Z-HZ_WABO-2022-0317).

- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor het uitbreiden van het leidingnetwerk voor 
Warmte- en Watertransport door middel van 
HDD-Gestuurde boring en een gedeeltelijke open 
ontgraving aan de Burgerweg 13, 3155 DA Maasland 
(Z-HZ_WABO-2022-0310).

- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor het wijzigen van de brandcompartimentering 
Kantorencomplex Maasland aan de Coldenhovelaan 
1 d-ar, 3155 RC Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0273).

OVERIGE

Kennisgevingen
- Het college van burgemeester en wethouders bereidt 

momenteel het bestemmingsplan ‘Maaslandse Zoom’ 
voor. Dit betreft een woningbouwproject van ruim 
100 woningen op het agrarische perceel (nummer 
MLD00I678) aan de Hofsingel in Maasland.  
Het ontwerpbestemmingsplan wordt nog opgesteld 
en zal later ter visie worden gelegd. Eenieder kan bij 
de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan 
een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. 
Om die reden
a. liggen er momenteel geen stukken ter inzage;
b. wordt er momenteel geen gelegenheid aangeboden 

om zienswijzen naar voren te brengen;
c. worden alleen wettelijke vooroverlegpartners in de 

gelegenheid gesteld advies uit te brengen.
De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
wordt onder andere apart bekendgemaakt op deze 
gemeentepagina in De Schakel. Daarnaast vindt 
publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl plaats. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Thijs van der Kooij van de afdeling Landschap, Wonen 
en Economie via telefoonnummer (015) 380 41 11 of 
e-mailadres tvanderkooij@middendelfland.nl. 

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 

twee kweekkasjes (tuinnummers 18 en 20) op 
volktuincomplex De Trambrug aan de Rozemond 3, 
2636 JK Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0430).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het aanleggen van twee 

padelbanen bij tennisvereniging LTC Keenenburg aan 
de Tiendweg 2, 2636 HH Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2022-0256).

- Verleende vergunning voor de herbestemming 
en verbouwing van de voormalige koeienstal tot 
een tweede permanente wooneenheid aan de 
Willemsoordseweg 5b, 2636 EA Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2021-0081).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het renoveren en herindelen van twee woningen 
aan de Gaagweg 9, 2636 AJ Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2022-0222).

(APV)vergunningen
- Verleende evenementenvergunning voor het Introductie- 

kamp DSC van 27 tot en met 31 augustus 2022 aan 
de Rotterdamseweg 223 in Schipluiden. Dit is een 
vergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
plaatselijke verordening Midden-Delfland 2021.

- Verleende APV-vergunningen voor het plaatsen 
van twee spandoeken aan de Hofbrug en de 
Paardenbrug in Schipluiden voor de periodes 20 t/m 
26 augustus 2022 en 18 t/m 24 september 2022. Dit 
zijn vergunningen op grond van artikel 2:10 van de 
Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 
2021.
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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 publi-
caties > 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.

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

Snel uw melding doorgeven over 
de buitenruimte? Raadsvergadering

Op dinsdag 30 augustus 2022 om 19.30 
uur is er een openbare raadsvergadering 
in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 
37 in Schipluiden. 
U kunt de raadsvergadering ook online 
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/uitzending.   

Agenda
• Voorstel geven van zienswijze op 

krediet/uitgave t.b.v. voetbalvereniging
• Prognosebrief Begroting 2023-2026

De vergaderstukken zijn in te zien 
• In het Klant Contact Centrum 

Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna 
van Raesfeltstraat 37, Schipluiden

• Via www.middendelfland.nl/ibabs
• Tablets / app IBabs Pro

 Inloggegevens: site: Middendelfland / 
Email: burger /  Wachtwoord: burger

• www.ibabs.eu 
 Inloggegevens: site: Middendelfland / 

Email: burger /  Wachtwoord: burger

Spreekrecht
Aan het begin van de vergadering is er 
mogelijkheid tot inspreken. Hiervoor 
gelden wel spelregels, zoals vooraf 
aanmelden bij de griffier, maximaal 5 
minuten spreektijd en alleen inspreken 
over agendapunten. 
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. U ontvangt dan automatisch 
een mailbericht wanneer vergaderstukken 
zijn geplaatst op de gemeentelijke 
website. Hiervoor kunt u terecht op 
www.middendelfland.nl/mailservice. 

 Raadsinformatie


