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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgevel dakvlak aan de Voorhaven 
21, 2635 GH Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0460).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
kaswoning aan de Woudselaan nabij huisnummer 8a 
(kavel 3, sectie H 3846) in Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0462).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgevel dakvlak aan de Prinses Margrietlaan 17, 
2635 JE Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0466).

- Aanvraag vergunning voor het bouwen van een 
NIO Power Swap Station aan de Hogenhoorn nabij 
huisnummer 3 (sectie H 3897), 2635 BN Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2022-0464). 

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Verkopen snippergroen
De gemeente heeft het voornemen om snippergroen te 
verkopen op de volgende percelen: 
- 73 m2 van perceel kadastraal bekend als Schipluiden 

I 5801. Plaatselijk bekend als Voordijkshoorn 18, 2635 
KL Den Hoorn.

- 45 m2 van perceel kadastraal bekend als Schipluiden 
Sectie I 5801. Plaatselijk bekend als Pijlkruid 18 2635 
KM Den Hoorn.

De verkoop van snippergroen moet voldoen aan de 
criteria uit het snippergroenbeleid. Een taxateur bepaalt 
de grondprijs voor het snippergroen en deze is dus altijd 
marktconform. Verkoop kan alleen aan de eigenaren van 
aangrenzende percelen.

Mocht een belanghebbende bezwaren hebben tegen de 
verkoop van de onroerende zaak aan koper, dan dient 
hij die bezwaren binnen 21 kalenderdagen na publicatie 
van dit bericht, derhalve uiterlijk 6 oktober 2022 
kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd 
bericht aan pvandenheuvel@middendelfland.nl onder 
vermelding van ‘Voorgenomen verkoop snippergroen’ + 
het betreffende adres.

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het wijzigen van 

omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2021-0411/ 
2021-30243 door het plaatsen van een grotere op-
slagtank aan de Veenakkerweg 17, 2635 NC Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0355).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 
carport aan de Zwethkade Zuid 49, 2635 CW  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0351).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Koningsveldland 13, 2635 MM Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0294).

- Verleende vergunning voor het vervangen van een 
fietsbrug (S034) aan het Gasthuispad (sectie Q 51) 
tussen ’t Woudt en de Zwethkade Zuid in Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2022-0182).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het plaatsen van veldverlichting aan de 
Zuidhoornseweg 4, 2635 DJ Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0357).

(APV)vergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van 

spandoeken in Den Hoorn voor de periode  
24 t/m 30 september 2022. 

OVERIGE

Meldingen
- De burgemeester van Midden-Delfland heeft besloten 

dat er niet langer gedemonstreerd mag worden 
op het viaduct Kerkepad aan de Woudselaan   
of op een ander viaduct in de gemeente. Reden is 
de verkeersveiligheid en het voorkomen van verdere 
wanordelijkheden. Als alternatieve locatie om te 
demonstreren is de carpoolplaats aan de Klaas 
Engelbrechtweg in Schipluiden aangewezen. Meer 
informatie hierover kunt u lezen via  
www.middendelfland.nl/demonstratieA4 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vervangen van 

een uitbouw aan de woning en het realiseren 
van een bijgebouw voor mantelzorg aan de 
Commandeurskade 38, 3155 AD Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0465).

BESLUITEN

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het aanleggen van warmteleidingen bestemd 
voor aanwezige tuinbouw aan de Burgerweg 13, 3155 
DA Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0343).

- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor het vervangen en vergroten van een dakkapel op 
het achtergevel dakvlak aan de Koningin Julianaweg 
20, 3155 XD Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0257).
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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 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.

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?

verloren of gevonden

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 op 15 september

Inkoopactie: hybride warmtepomp 
In een goed geïsoleerd en geventileerd huis kan een hybride warmtepomp helpen om 
zuiniger te verwarmen. U verbruikt dan minder aardgas. De gemeente organiseert in 
samenwerking met Regionaal Energieloket een inkoopactie. Daaraan voorafgaand is er 
een online informatiebijeenkomst over de hybride warmtepomp. Ook geven wij u na 
deze avond (als u wenst) persoonlijk advies. 

Online informatieavond
Op maandag 26 september van 19.30 tot 20.30 uur organiseren we een 
informatieavond via een webinar. Dat is een live uitzending op internet. Na de 
informatieavond kunt u zich aanmelden voor de collectieve inkoopactie. De actie loopt 
tot en met 24 oktober. Vanwege de drukte bij installateurs en de leveringsproblemen 
van de hybride warmtepompen is er plaats voor een beperkt aantal inschrijvingen 
binnen deze actie.

Heeft u vragen?
Tijdens de webinar wordt de actie stap-voor-stap uitgelegd. U bent zelf niet in beeld. 
Ook is er ruimte om vragen te stellen aan Regionaal Energieloket, de gemeente en de 
vakspecialist. U kunt zich aanmelden via www.regionaalenergieloket.nl/acties. 
Wilt u de avond later terugkijken? Meld u zich dan ook aan. U ontvangt na afloop een 
e-mail om het webinar terug te kijken.
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Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het kappen van een 

zieke kastanjeboom aan de Tramkade 27, 2636 CT 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0459).

- Het oprichten van een opslagloods aan de 
Woudseweg 150, 2636 AV Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0472).

OVERIGE

Meldingen
- Op 6 september 2022 is het besluit van reparatie-

ronde aanbiedplekken voor minicontainers in het 
dorp Schipluiden vastgesteld. De aanbiedplekken 
worden aangewezen om het afval met een zijbelader 
zo efficiënt mogelijk te laten inzamelen.  

 
Het besluit bekijken
Het besluit met de aanbiedlocaties voor mini-
containers in het dorp Schipluiden kunt u bekijken op 
www.middendelfland.nl/inzage

Als u het niet eens bent met het besluit
U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met 
het besluit. U gaat in beroep door een brief te sturen 
naar de Raad van State. Het adres is: Raad van State, 
t.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. In de brief schrijft u waarom u 
het niet eens bent met het besluit. Deze brief moet 
u vóór 28 oktober 2022 versturen. U betaalt kosten 
(griffierecht) als u in beroep gaat.

Vragen
Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met 
C.N. van Bergen Henegouw via telefoonnummer  
010-3804111 of e-mail cvanbergen@middendelfland.nl. 

Geheel Midden-Delfland

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Voorgenomen beleid laadinfrastructuur
- Vanaf 16 september 2022 ligt het voorgenomen 

beleid laadinfrastructuur 2022 zes weken ter inzage. 
U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis van Midden-Delfland. Of u kunt 
het beleid downloaden via www.middendelfland.nl/
inzage.

Tot uiterlijk 28 oktober kunt u schriftelijk of 
mondeling een zienswijze op het voorgenomen 
beleid laadinfrastructuur 2022 in Midden-Delfland 
indienen. Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar 
het college van burgemeester en wethouders van 
Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. 
Of via het online formulier ‘zienswijze indienen’ via 
www.middendelfland.nl/zienswijze. U heeft hiervoor 
DigiD of eHerkenning nodig. U kunt uw schriftelijke 
zienswijze ook mailen naar het onderstaande 
e-mailadres. Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer 
informatie, neemt u dan contact op met C.N. van 
Bergen Henegouw via telefoonnummer 010-3804111 
of e-mail cvanbergen@middendelfland.nl.

RAADSINFORMATIE
Raadsinformatiebijeenkomst
Dinsdag 20 september 2022    

Locatie  : Gemeentehuis, Schipluiden
Aanvang  : 19.30 uur
Onderwerp : Proces Transitievisie Warmte

In december 2021 stelde de raad de Transitievisie 
Warmte (TVW) vast. In de TVW is beschreven hoe we, 
met de kennis van nu, toewerken naar een toekomstige 
duurzame warmtevoorziening zonder aardgas. De TVW 
geeft inzicht in duurzame alternatieven. Én de stappen 
die daarbij horen.

Bij de vaststelling van de TVW is afgesproken u in de loop 
van 2022 bij te praten over de voortgang rondom de 
uitvoering van de plannen. Dit gaan we doen tijdens de 
raadsinformatie-avond op 20 september. 

De afgelopen periode stond in het teken van het 
opstarten van het uitvoeringsplan van de TVW. 
In dat kader hebben we gesproken met lokale 
bewonersinitiatieven. Een essentieel onderdeel 
voor realisatie van onze plannen is daarnaast de 
samenwerking met ons nieuwe energieloket: REL 
(Regionaal Energieloket). Een belangrijke strategische 
partner om onze doelen – in nauwe samenwerking met 
bewoners – te kunnen realiseren.

We starten de avond met een korte terugblik op de 
totstandkoming van de TVW en de essentie van de visie. 
Vervolgens laten we u kennis maken met de REL: zij 
stellen zich voor en nemen u mee in de plannen. Ook 
zullen 2 lokale bewonersinitiatieven u bijpraten over hun 
duurzame plannen.

Er is die avond tevens voldoende gelegenheid voor 
dialoog met u over de TVW.

De bijeenkomst is openbaar en heeft tot doel 
om de raads- en commissieleden te informeren. 
Belangstellenden zijn van harte welkom om de 
bijeenkomst bij te wonen. 
Meer informatie vindt u op www.middendelfland.nl/
vergaderingen-verslagen-en-stukken.

In de gemeente Midden-Delfland worden dit jaar diverse activiteiten 
georganiseerd om u te informeren, een steun in de rug te zijn en tips te 
geven hoe we "Samen op pad" kunnen (blijven) gaan met mensen met de 
ziekte dementie. U krijgt handige tips hoe om te gaan met veranderend 
gedrag. 

Waar: Singelhof grote zaal Maasland (i.s.m. PCOB) 
Aanvang: 14.30 uur tot 16.00 uur 
tl Lezing Nando van Hagen GGZ over veranderend gedrag 
tl Beweegtuin en ontmoetingscentrum 

Waar: Bibliotheek Den Hoorn 
Aanvang: 19.30 uur tot 21.30 uur 
tl Lezing Nando van Hagen GGZ over veranderend gedrag 
* Dementheek
* Keramiste Antoinette van Beurden toont een aantal beelden en 
vertelt hoe zij door dementie in haar omgeving geïnspireerd is

Waar: Boerderij Weidelicht, Oostveenseweg 7, Schipluiden 
Vrije inloop: 15.30 uur tot 18.00 uur 
Ivm de parkeerruimte graag met de fiets komen of parkeren bij 
de Albert Heijn, daar vandaan rijdt dan een shuttlebusje 
tl Lezing Nando van Hagen GGZ over veranderend gedrag 
* Oudtopia, "Maak kennis met dementie" ( ervaring)
tl Kom ook even langs bij de mankementen-balie!
* Matthijs Vlaardingerbroek, verhalenverteller en poppenspeler
vertelt een persoonlijk verhaal

Wereld Alzheimer Dag is een themadag ter bevordering van de wereldwijde aandacht 
voor de ziekte van Alzheimer en dementie. Informatiecentrum: 088 - 166 88 23 
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