Gemeenteberichten
Donderdag 26 januari 2012

Bericht van de

week 4

(WI J K)
waaronder kleding en geld. Men was via de achterzijde van woning binnengeko
men.
• In de middag/avond van zaterdag 21 januari is in een woning aan de Willem de
Zwijgerlaan ingebroken. Er is een kluis weggenomen.
Maasland
• In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 januari is er ingebroken in een tuin
bouwbedrijf aan de Kwakelweg. Er is een ﬁets weggenomen.
• Tijdens een alcoholcontrole in Maasland blies een inwoner van Maasland 2,5 x de
toegestane hoeveelheid alcohol. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Deze week weer enkele zaken die we u willen meegeven.
Den Hoorn
• Een bestuurder van een snelle sportauto uit Wassenaar reed op de A4 65 kilome
ter te hard. Daar was 100 km/pu toegestaan. Hij kreeg een proces-verbaal en was
zijn rijbewijs kwijt.
• In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 januari is in een woning aan de
Koningin Wilhelminalaan ingebroken. Uit de woning zijn goederen weggenomen,

Schipluiden
• Op maandag 16 januari om ongeveer 16.00 uur heeft op de Rotterdamseweg een
eenzijdige aanrijding plaatsgevonden. Er was iemand tegen een poller aange
reden. Er is daar een oliespoor gevonden. Gezocht wordt naar de onbekende
bestuurder, waartoe een onderzoek is gestart.
• In de nacht van zaterdag 21 januari op zondag 22 januari is er geprobeerd om in
te breken in een woning aan de Kasteellaan. Er is een poging ondernomen om
via de achterzijde van de woning binnen te komen.
De wijkagenten
Carina van Loon, Schipluiden | Piet Tuin, Den Hoorn | Pieter Stolze, Maasland

Uw informatie kunt u kwijt bij een van de wijkagenten via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0900-7000
Politie Westland is ook te bereiken via Twitter: @PolWestland. Wilt u dat uw vragen direct worden beantwoord,
tweet dan met #TSBW tijdens het Twitterspreekuur, elke dinsdag van 14 uur tot 14.30 uur
Voor nog meer tips en recent nieuws over politiezaken verwijzen wij u naar de website van politie Haaglanden: www.politie.nl/Haaglanden
Voor vragen: vraaghetdepolitie@haaglanden.politie.nl

RAADSINFORMATIE
RAADSVERGADERING
Op dinsdag 31 januari wordt er een openbare raadsvergadering gehouden in de raadzaal
van de gemeente Midden-Delﬂand, Slot de Houvelaan 1 in Maasland. Aanvang: 20.00
uur.

uren inzien in het gemeentehuis, Keenenburgweg 55 in Schipluiden en in de biblio
theken van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn. Ook zijn de stukken beschikbaar via
www.middendelﬂand.nl > Bestuur & Beleid > Raadsinformatiesysteem.

Agenda:
- Voorstel tot het vervullen vacature Rekenkamercommissie Midden-Delﬂand
- Visie centrum Den Hoorn
- Voorstel plan van aanpak N 468
- Voorstel inzake hypothecaire lening t.b.v. uitvoering bouwplan Den Hoorn
- Voorstel vaststellen bestemmingsplan Eendenkooi Kooijburgh
- Voorstel verordening toeslagen en verlagingen Wwb
- Voorstel 1e wijziging Verordening onroerende zaakbelastingen 2012

Spreekrecht
Na de opening van de vergadering kunnen burgers over gepubliceerde agendapunten
het woord voeren (maximaal 5 minuten). Tot een half uur voor aanvang van de vergade
ring kan men zich melden bij de grifﬁer. Het woord kan niet worden gevoerd over:
een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter
openstaat of heeft opengestaan; benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen
van personen; een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht,
indien deze kan of kon worden ingediend; de notulen, de lijst van ingekomen stukken
en het vragenuur.

Inzage
Belangstellenden kunnen de raadsvoorstellen en ontwerpbesluiten tijdens de openings

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de grifﬁer, Arjan de Vos, tel. (015) 380 41 08 of e-mail:
grifﬁe@middendelﬂand.nl.

Openbare Bekendmakingen
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘DEN HOORN’

bouw aan de Gantel 23, 2635 DP Den Hoorn
(18-01-2012) (Z-2011-05875);
- Vellen van 106 bomen langs Rijksweg A20 in Maasland
(20-01-2012) (Z-2011-06385);
- Vellen van 2 bomen nabij Kluisweer 53, 3155 BJ
Maasland (20-01-2012) (Z-2011-06817);
- Oprichten van een nokverhoging aan de Meidoornstraat 11,
2636 BJ Schipluiden (18-01-2012) (Z-2011-06819);
- Plaatsen van een dakkapel op het zijgevel dakvlak aan de
Molengang 10, 2636 JE Schipluiden (16-01-2012) (Z
2011-06911).

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Den Hoorn’ ligt vanaf vrijdag
27 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het
ontwerp bestaat uit een toelichting, regels en een verbeel
ding (plankaart). Het bestemmingsplan en de bijbehorende
bijlagen zijn tijdens de termijn van ter inzage ligging ook als
PDF te raadplegen op www.middendelﬂand.nl > Bestuur &
Beleid > Actueel > Stukken ter inzage.
Daarnaast zijn genoemde documenten tijdens de termijn van Besluit tot weigeren van een bouwvergunning
- Het vernieuwen van twee woning en samenvoegen tot één
inzage digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
woning aan de Kerkweg 31 en 33, 3155 ED
Maasland (18-01-2012) (BR 2010037/Z-2011-04813).
AANVRAAG
Omgevingsvergunning
- Renoveren en veranderen van woningen naar een een
gezinswoning en een starterswoning en het plaatsen van
dakkapellen aan de Hammerdreef 7-9, 3155 BD Maasland
(Z-2012-00419).

BESLUIT
Omgevingsvergunningen
- Het in gebruik nemen (brandveiligheid van een bedrijfsge

www.middendelﬂand.nl

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
- Hardloopvereniging De Harloper in Schipluiden –
evenementenvergunning voor het houden van een
prestatieloop over een afstand van 21 en 12 km over het
grondgebied van de Gemeente Midden-Delﬂand tussen
de kernen Schipluiden en Maasland op 3 maart 2012. En
vergunning voor alle tegelijkertijd aangevraagde en aan het
evenement gerelateerde vergunningen en onthefﬁngen, zo
als onthefﬁng van het inrijverbod RVV voor de motorrijder.

VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNING
- R.A. van Dijk en L.A.J. van Dijk in Schipluiden – exploita
tievergunning voor de exploitatie van Café / IJssalon De
Vergulde Valk, Dorpsstraat 27, 2636 CE Schipluiden.
Aan de publicatie van de op deze pagina genoemde
openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden
ontleend.
De ofﬁciële bekendmakingen met de informatie over
de wijze van bezwaar maken of in beroep gaan, kunt u
vinden in het elektronisch gemeenteblad.
Voor eventuele bezwaar- en beroepstermijnen moet
worden uitgegaan van de data en informatie die in het
elektronisch gemeenteblad bij de ofﬁciële bekendmakingen
vermeld staan.
Het elektronisch gemeenteblad vindt u op de gemeentelijke
website www.middendelﬂand.nl in de rubriek ‘Direct naar’.
De papieren versie vindt u vanaf vrijdagmiddag ter inzage in
de publiekshal van het gemeentehuis en in de bibliotheken.
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen
met de gemeente.

