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Den Hoorn

Den Hoorn
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Egmondland 5, 2635 MX Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0515).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Juttepeer 
19, 2635 MP Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0390).

- Verleende vergunning 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).

- Verleende vergunning voor het realiseren van een 
dakterras op de bestaande aanbouw aan de Bellefleur 
87, 2635 ML Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0427).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag voor 

het realiseren van nieuwe reclame uitingen tegen de 
gevel van de bestaande supermarkt aan de Leeuwenberg 
1, 2636 DG Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0345).

(APV)vergunningen
- Verleende vergunning voor het tijdelijk 

gebruik van twaalf parkeerplaatsen vanwege 
bouwwerkzaamheden. Van 3 tot en met 22 november 
2022 aan de Prinses Beatrixstraat en parkeerterrein 
Dijkshoornseweg in Den Hoorn.  

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het vervangen van een 

bedrijfshal en het oprichten van een dakopbouw aan 
Het Ambacht 19, 3155 AK Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0510).

BESLUITEN

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel 
dakvlak aan de Klaver 9, 3155 WG Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0330).

- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor het splitsen van een monumentale boerderij en 
aangebouwde stal aan de Duifpolder 6a, 3155 CA 
Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0416).

(APV)vergunningen
- Verleende vergunning voor het verkopen van 

kerstbomen in  de periode 1 t/m 15 december 2022 
aan de Slot de Houvelaan 7, 3155 VP Maasland.

Verkeersbesluit
- Verkeersbesluit voor het instellen van een 

geslotenverklaring voor zwaar verkeer voor brug 
M059 ter hoogte van Westgaag 94 in Maasland voor 
voertuigen met een aslast van meer dan 6 ton of 
waarvan de som van de aslasten of de totaalmassa 
hoger is dan 20 ton.

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

reclamebord in het weiland aan de Rotterdamseweg 
nabij huisnummer 223, 2636 KC Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0512).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het vervangen van het 

overige deel van de bestaande rieten kap door een 
schroefrietdak (deel 2) aan de Willemsoordseweg 5, 
2636 EA Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0071).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het oprichten van een dakopbouw en het 
plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak 
aan de Westlander 22, 2636 CZ Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0412).

(APV)vergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van twee 

spandoeken aan de Hofbrug en Paardenbrug in 
Schipluiden voor de perioden:
• 21 t/m 29 oktober 2022
• 18 t/m 25 november 2022
• 20 t/m 27 november 2022
• 16 t/m 23 december 2022
• 20 t/m 27 januari 2023

• 17 t/m 24 februari 2023
• 24 t/m 31 maart 2023
• 21 t/m 28 april 2023
• 19 t/m 26 mei 2023
• 23 t/m 30 juni 2023

OVERIGE

Meldingen
- Ontheffing op grond van het Bouwbesluit voor het 

uitvoeren van werkzaamheden buiten werkdagen 
en werktijden aan de Keenenburgweg 15, 2636 GK 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0264/2022-07699) 
op vrijdag 21 oktober, zaterdag 22 oktober, zondag 23 
oktober, maandag 24 oktober en zaterdag 29 oktober. 

Geheel Midden-Delfland

BESLUITEN

Bestemmingsplannen
- Het bestemmingsplan ‘Veeg- en parapluplan’ is 

vastgesteld. U kunt het plan digitaal inzien: 
• Bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, 

Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl;  

daar kunt u het zoeken op plannummer: 
NL.IMRO.1842.BP22Veegparaplu-va01. 

• Via de gemeentelijke website  
www.middendelfland.nl/inzage

 Als u belanghebbende bent, kunt u tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Schriftelijk 
via Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage of digitaal 
via het Digitaal loket van de Raad van State. De 
termijn waarbinnen u beroep kunt instellen loopt van 
vrijdag 14 oktober t/m donderdag 24 november 2022.

OVERIGE

Meldingen
- De ‘Beleidsnotitie Standplaatsen Midden-Delfland 

2022’ is definitief vastgesteld. De concept 
beleidsnotitie heeft in de periode van vrijdag 15 juli 
tot vrijdag 26 augustus ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend en de beleidsnotitie is zonder 
wijzigingen vastgesteld.

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

RAADSINFORMATIE
Raadsinformatiebijeenkomst
Dinsdag 18 oktober 2022    

Locatie : Gemeentehuis, Schipluiden
Aanvang : 19.30 uur
Onderwerp : 19.30 uur – 20.15 uur  Bijpraten over toekomst N468 

Recent is een persbericht verzonden over de toekomst 
van de N468. Hierover wordt de raad nader bijgepraat. De 
verantwoordelijke Gedeputeerde en Hoogheemraad zijn aanwezig.

   20.25 uur – 21.15 uur  Informatie beveiliging met externe spreker
De heer Arwi van der Sluijs, directeur van NFIR vertelt aan de 
hand van een hack bij een gemeente wat de impact daarvan 
is. Zowel op het moment van de hack, als wat er nodig is om 
daarna de bedrijfsvoering en dienstverlening weer op gang te 
brengen. Aansluitend staan we stil bij wat dit betekent voor onze 
gemeente en welke investeringen we de komende tijd doen.

   21.20 uur – 22.00 uur  Informatiemanagement 
Informatie over actuele en aanstaande ontwikkelingen op het 
brede gebied van informatievoorziening die de komende jaren 
belangrijk zijn voor de gemeente.

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/officiele-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.

Gratis zelftesten voor mensen  
met een klein budget
Helaas stijgt het aantal besmettingen met corona weer. Twijfel je of jouw klachten 
horen bij een verkoudheid of toch corona? Doe dan een zelftest.  
Maar niet alle inwoners hebben geld genoeg om voldoende zelftesten te kopen. 
Daarom helpt de overheid een beetje. Inwoners met een klein budget kunnen 
eenmalig gratis zelftesten voor het gezin ophalen.

In ieder dorp is er een ophaallocatie:
• Stichting Welzijn Midden-Delfland
 Hofsingel 18 in Maasland
 Openingstijden: maandag en woensdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur
  vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur

• Gemeentehuis Midden-Delfland
 Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden
 Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur
                                      
• Bibliotheek De Plataan Den Hoorn
 Fluitekruid 62 in Den Hoorn
 Openingstijden: maandag en vrijdag tussen 14.00 uur en 17.00 uur
  dinsdag en woensdag  tussen 11.00 uur en 17.00 uur
  zaterdag tussen 10.30 uur en 13.00 uur
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Mantelzorgers bedankt! 
Meldt u aan als mantelzorger en ontvang van de gemeente een blijk van waardering 
voor al uw inzet.

Grote waarde
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch 
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een 
partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Zij zien 
zichzelf vaak niet als mantelzorger. Zij zorgen vanuit vanzelfsprekendheid. Tegelijk is 
het verlenen van mantelzorg geen keuze. 

Mantelzorg biedt voldoening, maar kan ook leiden tot overbelasting. De waarde van 
mantelzorg is groot. De hulp die mantelzorgers bieden draagt bij aan de kwaliteit 
van leven van de persoon die hulp nodig heeft. En het beperkt  de maatschappelijke 
kosten voor zorg en ondersteuning.

Erkenning en waardering
De gemeente Midden-Delfland vindt het belangrijk dat mantelzorgers erkenning 
krijgen voor de belangrijke rol die zij vervullen. Wij willen hen bedanken voor alle 
inspanningen die mantelzorgers leveren.
In Midden-Delfland is er gekozen voor een individuele waardering. Omdat 
iedereen verschillende wensen en behoeftes heeft, ontvangen de mantelzorgers 
een VVV-bon. Zo kunnen zij zelf kiezen waaraan zij de bon besteden. De 
mantelzorgwaardering  wordt verstrekt rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 
november.
 

Voor wie?
De mantelzorgwaardering is beschikbaar onder de volgende voorwaarden:
• Mantelzorgers verlenen zorg  aan een inwoner van Midden-Delfland.
• Het gaat om langdurige en intensieve zorg (minstens 8 uur per week, langer dan 

3 maanden). 
• De mantelzorger staat op peildatum 1 november 2022 ingeschreven bij 

Mantelzorg Midden-Delfland.

Hoe kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen?
Er zijn verschillende manieren waarop u zich kunt aanmelden als mantelzorger: 
• U kunt zich aanmelden bij Mantelzorg Midden-Delfland, bereikbaar via 

e-mailadres info@swmd.nl. 
• U kunt zich aanmelden via de website www.mantelzorgmiddendelfland.nl/

informatie/aanmelden
 Om in aanmerking te komen voor de waardering van dit jaar, moet u vóór 31 

oktober 2022 aangemeld  zijn. 

Ondersteuning mantelzorgers
Mantelzorgers kunnen zich voor advies, informatie, ondersteuning en alle andere 
vragen richten tot SWMD via info@swmd.nl. Voor meer informatie kunt u ook 
terecht op www.mantelzorgmiddendelfland.nl.

Wie zich inschrijft, ontvangt vrijblijvend een aantal keer per jaar een nieuwsbrief 
met nieuws en informatie voor en over mantelzorg. 
Mantelzorg Midden-Delfland is onderdeel van  
Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD).


