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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor funderingsherstel en 

herbouw van een bedrijfsgebouw achter de woning 
aan de Koningin Wilhelminalaan 2, 2635 HN Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0452).

BESLUITEN

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het plaatsen van transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing aan de Molensloot 30, 2635 BP Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0339).

- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor het plaatsen van transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing aan de Molensloot 2, 2635 BP Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0340).

(APV)vergunningen
- Verleende evenementenvergunning voor het 

evenement Montmartre in Den Hoorn op 10 september 
2022 op het Koningin Julianaplein in Den Hoorn.

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het verwijderen van een 

dode stam aan de Duifpolder nabij huisnummer 7, 
3155 CA Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0449).

- Aanvraag vergunning voor het kappen van 4 bomen 
aan de Commandeurskade nabij huisnummer 36, 
3155 AD Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0450).

- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 
dragende muur ter vervanging van een stalen 
constructie aan de Slot de Houvelaan 48, 3155 VT 
Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0454).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen

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

Schipluiden

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Rectificatie van de publicatie van 1 september 2022, 

er is een omgevingsvergunning verleend voor het 
aanleggen van golfbrekers in de Vlaardingsevaart ter 
hoogte van Vaardingsekade tussen nummers 53 en 
57 (sectie Q 1257) in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-
0380).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het vervangen van een fietstunnel aan de 
Woudseweg (project N223 Duurzaam Veilig Fase 3) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0258).

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 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.

 Raadsinformatie

Besluiten gemeenteraad 

Onderstaand vindt u een overzicht 
van de belangrijkste besluiten die 
de gemeenteraad van Midden-
Delfland op dinsdag 30 augustus 
2022 genomen heeft.

Voorstel tot het geven van 
zienswijze op krediet/uitgave tbv 
voetbalvereniging
Het college heeft het voornemen om 

een lening met de vv Den Hoorn af 
te sluiten voor het realiseren van een 
extra kunstgrasveld. Op grond van 
de Financiële Verordening (artikel 
7) wordt de raad de mogelijkheid 
geboden om haar zienswijze kenbaar 
te maken over voorgenomen college-
besluiten, die een bedrag van € 
500.000 te boven gaan. De raad gaat 
akkoord met het college-voornemen 
met een stemverhouding van 9 voor 
en 7 tegen.

 Raadsinformatie

Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op rookvrij.nl

De wereld wordt rookvrij
Wen er maar aan

Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op rookvrij.nl

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? 

In verband met een personeelsactiviteit sluit het gemeentehuis op donderdag 15
september een uurtje eerder. U kunt tot 16.00 uur terecht.

Aangepaste openingstijd 
gemeentehuis

Commissievergadering 

Op dinsdag 13 september 2022 
is er een commissievergadering 
in het gemeentehuis van Midden-
Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in 
Schipluiden. De vergadering begint om 
19.30 uur.

Wilt u de commissievergadering 
volgen? 
U kunt de vergadering 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 
• Rekenkamer: brief over invoering 

Omgevingswet bij gemeente 
Midden-Delfland

• Voorstel tot vaststellen van het 
bestemmingsplan Veeg- en 
Parapluplan

• Voorstel tot vaststellen van het 
bestemmingsplan Zwethkade Zuid 
11b te Den Hoorn

• Voorstel tot het afgeven van 
een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen voor het perceel 
Tramkade 24a te Schipluiden

• Voorstel tot vaststellen van de 2e 
periodieke begrotingswijziging 
dienstjaar 2022

• Raad aan zet bij college-initiatieven 
met financiële impact

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

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 tot uiterlijk maandag 12 september 
17.00 uur 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.


