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VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluit: 
Er is een ontwerpbesluit reparatieronde voor 
aanbiedplekken minicontainers in Maasland. De 
aanbiedplekken worden aangewezen om het afval met 
een zijbelader zo efficiënt mogelijk te laten inzamelen. 
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 28 oktober 2022 
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken 
tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van 
Midden-Delfland. Of online via www.middendelfland.nl/
stukken-ter-inzage

U kunt tot en met 9 december 2022 een zienswijze 
indienen op dit ontwerpbesluit. 
Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar de afdeling 
Openbare Ruimte van Midden-Delfland, Postbus 1, 
2636 ZG Schipluiden of mailt u naar cvanbergen@
middendelfland.nl. 

Dit kan ook via het online formulier op www.
middendelfland.nl/zienswijze. U heeft hiervoor DigiD of 
eHerkenning nodig.

Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie? 
Neemt u dan contact op met C.N. van Bergen 
Henegouw via telefoonnummer 015 – 380 41 11 of 
e-mail cvanbergen@middendelfland.nl. 

BESLUITEN

Verleende (APV)vergunningen voor:
- De verkoop van oliebollen door de Stichting Hoop 

voor Albanië. In de periode 29 tot en met 31 
december 2022 op het trottoir aan de Veldesteijn ter 
hoogte van huisnummer 27 in Maasland. 

Verkeersbesluit: 
- Het instellen van een parkeerverbod aan de 

noordzijde van de Boumare ter hoogte van de 
percelen 56 tot en met 60 door het plaatsen van de 
borden E1.

Geheel Midden-Delfland

BESLUITEN

Verleende (APV)vergunningen voor:
- Het plaatsen van driehoeksreclameborden in Den 

Hoorn, Schipluiden en Maasland voor de periode 23 
tot en met 29 januari 2023 voor de open dag(en) van 
het Lentiz Reviuslyceum. 

- Het plaatsen van driehoeksreclameborden in Den 
Hoorn, Schipluiden en Maasland voor de periode 6 tot 
en met 19 maart 2023 voor de open dag(en) van het 
ROC Mondriaan.

- Het plaatsen van driehoeksreclameborden in Den 
Hoorn, Schipluiden en Maasland voor de periode 23 
januari 2023 tot en met 5 februari 2023 voor de open 
dag(en) van het ROC Mondriaan 

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/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.

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? 


