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Den Hoorn

AANVRAGEN

Aanvraag omgevingsvergunningen voor:
- Het oprichten van 5 vrijstaande woningen aan de 

Lookwatering (sectie H 3993) in Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2022-0594).

- Het vergroten van een bedrijfsgebouw met een 
aanbouw en het aanbrengen van nieuwe reclame aan 
de Vrij-Harnasch 118, 2635 BZ Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2022-0598).

- Het plaatsen van een slagboom aan de Meerkamp 4, 
2635 BE Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0607).

- Het plaatsen van diverse trappen aan de Hogenhoorn 
3, 2635 BN Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0610).

- Het plaatsen van een nieuwe trap aan de Hogenhoorn 
3, 2635 BN Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0619).

BESLUITEN

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

dakvlak aan de Goudappel 103, 2635 MN Den Hoorn 
(Z-HZ_WABO-2022-0346).

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

- Het brandveilig gebruik van het Van der Valk Hotel 
Delft A4 aan de Peuldreef 3, 2635 BX Den Hoorn 
(Z-H_WABO-2022-0325).

Maasland

AANVRAGEN

Aanvraag omgevingsvergunningen voor:
- Het plaatsen van zonnepanelen aan de ’s-Herenstraat 

36, 3155 SJ Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0603).
- Het splitsen van de woning door het dichtzetten van 

de oorspronkelijke scheiding in de panden aan de 
’s-Herenstraat 66, 3155 SL Maasland 
(Z-HZ_WABO-2022-0601).

- Het kappen van vier essen aan de Slot de Houvelaan 
(sectie H 3983) in Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0606).

- Het verleggen van de brandcompartimentsgrenzen 
aan de Kwakelweg 13a, 3155 CB Maasland 
(Z-HZ_WABO-2022-0613).

- Het aanleggen van padelbanen aan de Baanderheer 
18, 3155 NA Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0616).

- Het plaatsen van een carport met berging aan de 
Oostgaag 2, 3155 CG Maasland 
(Z-HZ_WABO-2022-0623).

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen voor:
- Het legaliseren van de wijzigingen van de 

brandcompartimentering van Kantorencomplex 
Maasland aan de Coldenhovelaan 1 d-ar, 3155 RC 
Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0273).

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

- Het kappen van vier bomen aan de 
Commandeurskade 36, 3155 AD Maasland 
(Z-HZ_WABO-2022-0450).

- Het kappen van vier essen ten behoeve van een 
woningbouwproject aan de Slot de Houvelaan (sectie 
H 3985) in Maasland 
(Z-ZH_WABO-2022-0606).

Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor:
- Het realiseren van een twee-onder-één-kap-woning 

aan de Westgaag 64, 3155 DH Maasland 
(Z-HZ_WABO-2022-0365).
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Online verlengen rijbewijs vanaf 
nu mogelijk in Midden-Delfland!   
Met ingang van 1 december is het in Midden-Delfland mogelijk om de verlenging 
van het rijbewijs online aan te vragen via de website van de RDW. 
U kunt het rijbewijs al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis. 

Online aanvragen is alleen mogelijk in het geval van verlengen van het rijbewijs of bij 
uitbreiding van categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet 
hiervoor nog wel naar het gemeentehuis. 

Erkende fotograaf 
Om het rijbewijs online te kunnen verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij 
een erkende fotograaf of fotocabine. Een overzicht van erkende fotografen en foto-
cabines is te vinden op de locatiewijzer op www.rdw.nl. 

Hoe werkt het? 
De aanvraag begint met het laten maken van een foto bij een door de RDW erkende 
fotograaf of fotocabine. De fotograaf of fotocabine verstuurt de foto digitaal naar de 
RDW. Daarna kunt u met de DigiD-app met ID-check makkelijk en snel de aanvraag 
doen via www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. Via deze link vindt u ook meer informatie 
over de voorwaarden en de kosten. Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen 
op het gemeentehuis.

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.

 Raadsinformatie

Commissievergadering 

Op dinsdag 6 december 2022 is er een commissievergadering in het 
gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. 
De vergadering begint om 19.30 uur.

Wilt u de commissievergadering volgen? 
U kunt de vergadering 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 inzake Beleid laadinfrastructuur 2022-2030
• Voorstel Verklaring van geen bedenkingen Kwikfit Sionsdreef 6 Den Hoorn 
• Voorstel tot herontwikkeling gebied Euterpe Maasland t.b.v. (tijdelijke) 

woningbouw 
• Voorstel tot wijziging APV 2022
• Voorstel tot vaststellen van de Klachtenverordening 2022
• Voorstel tot het instemmen met de roadmap transitie Office 365 
• Voorstel tot vaststellen Legesverordening 2023 Voorstel tot vaststellen 

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
• Voorstel tot vaststellen 3e periodieke begrotingswijziging 2022 
• Voorstel tot vaststellen 2e begrotingswijziging 2023-2026 n.a.v. uitkomsten 

8-11 over keuzelijst posten voor begroting 2023-2026   

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

Inspreekmogelijkheden
Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de 
commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt. 
Voor onderwerpen die niet op de agenda staan bestaat aan het begin van 
de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. De 
spreektijd is maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan zes aanmeldingen 
kan de spreektijd per inspreker worden ingekort. 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, waarbij u automatisch een 
mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de 
gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/
mailservice.

Collectieve inkoopactie - 
Isoleren met voordeel  
Steeds meer inwoners kiezen ervoor om hun woning te isoleren. Zo blijft de 
woning warm in de winter, koel in de zomer én gebruikt u minder energie. 
Daarmee helpt u het klimaat en bespaart u tot honderden euro’s per jaar op uw 
energierekening. Gemeente Midden-Delfland en Regionaal Energieloket willen 
u hierbij ondersteunen en organiseren een isolatieactie voor uw spouwmuur, 
bodem, vloer en dak. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen. 

Online bijeenkomst
Tijdens een informatieuurtje op dinsdag 13 december vertellen we u, samen het 
Regionaal Energieloket en het isolatiebedrijf, meer over de isolatieactie en de subsidies 
en leningen die u kunt aanvragen. U kunt de avond via uw computer of tablet bijwonen.
Datum:         Dinsdag 13 december 2022
Tijdstip:        19.30 tot 20.30 uur
Locatie:         Online

Meldt u zich (vooraf) aan voor de informatieavond
Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/acties of 
scan de QR-code hiernaast en ontvang een e-mail met de link. 

Vragen?
Kijk voor meer informatie op www.regionaalenergieloket.nl/acties of neem contact op 
met Regionaal Energieloket via projecten@regionaalenergieloket.nl of (088) 525 4110.
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Schipluiden

AANVRAGEN

Aanvraag omgevingsvergunningen voor:
- Het oprichten van een kweekkastje aan de 

Rozemond 3 (tuinnummer 18), 2636 JK Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2022-0591).

- Het oprichten van een kweekkastje aan de 
Rozemond 3 (tuinnummer 60), 2636 JK Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2022-0592).

- Het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf met een 
nieuwe werktuigenberging met schapenstal aan de 
Abtswoude 27, 2636 EE Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0597).

- Het plaatsen van een pergola in de voortuin aan de 
Windrecht 51, 2636 JB Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0624).

- Het kappen van een den aan de Keenenburgweg ter 
hoogte van huisnummer 15, 2636 GK Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2022-0617).

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen voor:
- Het kappen van een zieke kastanjeboom  

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

- Het kappen van 18 bomen voor het realiseren van 
een natuurvriendelijke oever aan de Burgemeester 

Van Gentsingel (sectie B 3160 en 2917) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0582).

- Het oprichten van een kweekkasje (tuinnummer 18) 
aan de Rozemond 3, 2636 JK Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0591).

- Het oprichten van een kweekkasje (tuinnummer 60) 
aan de Rozemond 3, 2636 JK Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0592).

- Het uitvoeren van een cascorestauratie van het 
achterhuis een gedeelte van het voorhuis van 
boerderij Hodenpijl aan de Tramkade 24, 2636 CT 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0121).

Verleende evenementenvergunning voor:
- Kerstmarkt Schipluiden op 9 december 2022 op een 

gedeelte van de Keenenburgweg in Schipluiden.

Met ons rijdend kantoor komen wij naar u toe op vrijdag 2 december 2022. We staan dan op de markt op het Koningin Julianaplein 
tussen 08.30 en 14.00 uur.  

Krinkels is een groot groen aanneembedrijf wat zorgt voor aanleg en onderhoud van openbaar groen in Den Hoorn. 
Luisteren vinden wij belangrijk! We staan voor u klaar als u vragen heeft over onze werkzaamheden of een klacht wilt doorgeven.  
Dat doen we graag bij u in de buurt, zodat we bereikbaar zijn voor iedereen. Stap eens bij ons binnen. We gaan graag in gesprek!
Uw vraag vooraf stellen kan natuurlijk ook via info.wateringen@krinkels.nl 

MELDINGEN

Meldingen over uw woonomgeving
Als er iets mis is in uw woonomgeving: meld het dan bij de gemeente via www.middendelfland.nl/melding-buitenruimte

Denk bijvoorbeeld aan omgewaaide bomen, onkruid en overhangend groen waardoor een onveilige situatie ontstaat.  
Meldingen via de gemeentelijke website worden naar ons uitvoeringsteam doorgezet.

DEN HOORN ONTMOET KRINKELS


