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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Aanvraag vergunning voor:
- Het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel 

dakvlak aan de Koningin Wilhelminalaan 44, 2635 HN 
Den Hoorn (Z-H_WABO-2022-0484).

- Het plaatsen van zonnepanelen op de garage aan de 
Victoria 2, 2635 MJ Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0491).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- Het brandveilig gebruik van het Van der Valk Hotel 

Delft A4 aan de Peuldreef 3, 2635 BX Den Hoorn (Z-
HZ_WABO-2022-0325).

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt ter inzage
Vanaf 30 september 2022  ligt het ontwerpbesluit ter 
inzage voor de periode van zes weken bij het Klant 
Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van 
Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. 

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

I 5812. Plaatselijk bekend als Boomkwekerij 30, 2635 
KD 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 20 
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 omheinen van de tuin aan het Balkengat 18, 2635 

BC Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0369).
- Het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel 

dakvlak aan de Egmondland 26, 2635 MW Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2022-0298).

- Het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel 
dakvlak aan de Dijkshoornseweg 62, 2625 ER Den 
Hoorn (Z-HZ-2022-0276).

Verlengingen Beslistermijn
Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor:
- Het oprichten van een villa aan de Zwethkade Zuid 57, 

2635 CW Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0198).

Maasland

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
Verleende vergunning voor:
- Het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel 

dakvlak aan de Werve 19, 3155 GL Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0271).

Verlengingen Beslistermijn
Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor:
- Het uitbreiden van een woning aan de Koningin 

Julianaweg 3, 3155 XB Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0314).

Verkeersbesluit
- Het toewijzen van een parkeerplaats voor elektrisch 

laden aan de Hofsingel, 3155 BZ Maasland. 

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

RAADSINFORMATIE
Raadsinformatiebijeenkomst
Dinsdag 4 oktober 2022    

Locatie : Gemeentehuis, Schipluiden
Aanvang : 19.30 uur
Onderwerp : 19.30 uur: Visie en het Uitvoeringsprogramma 
   voor het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland hebben Midden-Delfland 
aangewezen tot Bijzonder Provinciaal Landschap in november 2017. De aanwijzing 
was een erkenning van de bijzondere kwaliteiten van het gebied en van de 
inspanningen die partijen in en rond het gebied de jaren erna beloofden te leveren 
om die kwaliteiten te beschermen, versterken, ontwikkelen en promoten. Bij de 
aanwijzing gaven zij ook de opdracht mee te werken aan een betere aansluiting 
bij de stedelijke behoefte aan groen, het stedelijke groen en het stedelijke 
groenprogramma. Over de halfweg-evaluatie bent u al geïnformeerd tijdens de 
raadsinformatiebijeenkomst van 7 juni. Om te kunnen voldoen aan de provinciale 
opdracht heeft de bestuurlijke landschapstafel besloten een Uitvoeringsplan te 
maken op basis van de in 2021 vastgestelde Visie over het Bijzonder provinciaal 
Landschap Midden-Delfland. De raden van de gemeenten hebben deze visie 
ontvangen. Op 4 oktober presenteert de projectleider Henk Werksma van H2O de 
stand van zaken van de doelen en (prioritaire) projecten van het Uitvoeringsplan. 
Voorafgaand vindt een toelichting over de Visie plaats door Ingrid ter Woorst 
(secretaris Landschapstafel).

20.45 uur: Actualisering Regionaal Risicoprofiel  en Beleidsplan 
Rampenbestrijdingsplan
Binnen de regio Haaglanden werken de hulpdiensten (brandweer, GHOR 
en de politie-eenheid Den Haag) en gemeenten samen op het gebied van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ten behoeve van deze multidisciplinaire 
samenwerking stellen zij gezamenlijk en vierjaarlijks een Regionaal Beleidsplan 
Rampenbestrijding en crisisbeheersing (2023-2026) op. Het Regionaal Risicoprofiel 
(RRP) vormt de basis voor dit beleidsplan. Zowel het RRP als het Regionaal 
Beleidsplan Rampenbestrijding en crisisbeheersing lopen tot 2023 en zijn daarom 
aan actualisatie toe. Vanwege de samenhang, worden beide geactualiseerde 
plannen gelijktijdig aan de Gemeenteraad ter afstemming aangeboden. Esther 
Lieben geeft een presentatie over beide stukken, waarbij er mogelijkheid is tot het 
stellen van vragen.
Het onderwerp is agendapunt in de vergadering van de Commissie 11 oktober a.s.

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

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? 
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Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Aanvraag vergunning voor:
- Het renoveren en isoleren van het dak aan de 

Dorpsstraat 12, 2636 CC Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0490).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
Verleende vergunning voor:
- Het wijzigen van de bestaande overkapping aan de 

Zouteveenseweg 45a, 2636 EG Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0202).

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats 

op kenteken aan de Windrecht 26, 2636 JA 
Schipluiden (2022-8985). 

OVERIGE

Meldingen
Rectificatie van de publicatie van 22 september 2022 
betreffende een besluit Omgevingsvergunning:
- Het kappen van een boom in verband met het 

uitvoeren van project N223 fase 3B aan de 
Molenlaan nabij huisnummer 1 in Schipluiden. 
Verzenddatum moet zijn 22-09-2022  
(Z-HZ_WABO-2022-0302).

Geheel Midden-Delfland

BESLUITEN

(APV)vergunningen
Verleende vergunning voor het: 
- Plaatsen van driehoeksreclameborden in Den 

Hoorn, Schipluiden en Maasland voor de periode 31 
oktober 2022 tot en met 13 november 2022 voor de 
open dag(en) van het ROC Mondriaan.

- Plaatsen van driehoeksreclameborden in Den 
Hoorn, Schipluiden en Maasland voor de periode 
10 t/m 17 oktober 2022 voor de open dag van de 
Hogeschool Rotterdam.

- Organiseren van de Carp Cup 2.0 2022 van 30 
september 2022 tot en met 2 oktober 2022, West-
Boezem Schipluiden en Maasland.


