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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

aanbouw aan de Zwanebloem 110, 2635 KK Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0476).

- Aanvraag vergunning voor het nieuw oprichten van 
een sporthal voor handbalvereniging D.I.O.S. aan de 
Zuidhoornseweg 2, 2635 DJ Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0481).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Koningin 
Wilhelminalaan 44, 2635 HN Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0484).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het oprichten van een 

bedrijfsverzamelgebouw aan de Peuldreef 1, 1a en 
1b, 2635 BX in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0088).

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

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

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel 
dakvlak aan de Dijkshoornseweg 62, 2635 ER Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0276).

- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel 
dakvlak aan de Egmondland 26, 2635 MW Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2022-0298).

(APV)vergunningen
- Verleende standplaatsvergunning voor vis. Voor een 

periode van vijf jaar om op woensdag, vrijdag en 
zaterdag op het Koningin Julianaplein in Den Hoorn 
waren te verkopen in de branche vis. 

OVERIGE

Meldingen
De gemeente Midden-Delfland heeft overeenstemming 
bereikt met:
• De bewoners van het adres Kerkmeestersland 36, 

2635 MV Den Hoorn (verder: ‘Koper’) over de verkoop 
van het bloot eigendom van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Schipluiden, sectie H, nummer 
3396, geheel, ter grootte van 130 m² (verder: 
‘Onroerende Zaak’). 

De Onroerende Zaak is eigendom van de gemeente 
Midden-Delfland en Koper heeft daarop een recht van 
erfpacht. Door de voorgenomen verkoop verkrijgt de 
Koper het volle eigendom van het perceel dat Koper nu 
in erfpacht heeft.

De gemeente Midden-Delfland heeft het voornemen om 
drie weken na de datum van publicatie van dit bericht 
het bloot eigendom van de Onroerende Zaak notarieel 
te leveren aan Koper.

Mocht een belanghebbende bezwaren hebben tegen de 
verkoop van de Onroerende Zaak aan Koper, dan moet 
hij die uiterlijk op 13 oktober 2022 kenbaar maken door 
middel van een gemotiveerd bericht aan LRooijakkers@
middendelfland.nl onder vermelding van ‘Voorgenomen 
verkoop erfpachtgronden Kerkmeestersland 36’.  

Maasland

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning 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).

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

- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Koningin 
Julianaweg 150, 3155 AS Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0285).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van twee 
dakkapellen op de zijgevel van de woning aan de 
Boumare 2, 3155 PB Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0336).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 
hobbykas (tuinnummer A6) op volkstuincomplex 
Tuindershof aan het Breeveldpad 2, 3155 NK 
Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0422).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een 

drukriool door middel van een zevental HDD-
gestuurde boringen aan de Zouteveenseweg tussen 
huisnummers 1 en 47 in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0475).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het kappen van een 

boom in verband met het uitvoeren van project N223 
fase 3B aan de Molenlaan nabij huisnummer 1 in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0302).

(APV)vergunningen
- Verleende standplaatsvergunning voor vis. Voor een 

periode van vijf jaar om op dinsdag op het H.K. 
Pootplein in Schipluiden waren te verkopen in de 
branche vis. 

Geheel Midden-Delfland

BESLUITEN

(APV)vergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van 

driehoeksreclameborden in Den Hoorn, Schipluiden 
en Maasland voor de periode 19 september tot en 
met 2 oktober 2022 ter promotie van winkelcentrum 
Koningshoek in Maassluis. 

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.

Op maandag 3 oktober is er een personeelsactiviteit voor alle medewerkers van de 
gemeente. Daarom is het gemeentehuis op die dag geopend vanaf 13.00 uur.

Aangepaste openingstijd gemeentehuis 
op maandag 3 oktober

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? 

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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 Raadsinformatie
Raadsvergadering 

Op dinsdag 27 september 2022 om 19.30 uur is er een openbare raadsver-
gadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van 
Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. 

Wilt ude raadsvergadering online volgen? 
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 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.

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. Aanmelden voor het 
spreekrecht kan tot en met maandag 26 september 17.00 uur. 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. 


