Gemeentenieuws
GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Postadres
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

Contactgegevens
T. 0297 29 16 16 | F. 0297 28 42 81
E. gemeente@derondevenen.nl
Website
www.derondevenen.nl
Volg de gemeente op Facebook
facebook.com/derondevenen
instagram.com/gemeentedrv
twitter.com/gemeentedrv

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is weer open op de tijden
die u van ons gewend bent.
Maandag: 8.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag:
8.30 – 16.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen De Ronde Venen

14, 15 en 16 maart 2022 konden inwoners van De Ronde Venen hun stem uitbrengen voor de
nieuwe gemeenteraad. In totaal waren 36.003 inwoners stemgerechtigd. 59,6 procent van hen
heeft een stem uitgebracht. Maandag 21 maart heeft het Centraal Stembureau de uitslag van de
verkiezingen voor de gemeenteraad definitief vastgesteld.
Partij

Behaalde zetels

Verkozen kandidaten

CDA

5

Rein Kroon | Simone Borgstede | Ria de Korte-Verhoef
Jan Rouwenhorst | Wim van Schaick

VVD

3

Bart Richter | Margreth de Wit | Timo Brockhoff

Ronde Venen Belang

10

Maarten van der Greft | Yvonne van den Heerik
Marcelle Buitendam | Erik de Haan | Gert Luijer
Walter Koornneef | Roger Fernhout | Lyone van Vliet
Astrid de Deugd | Serge Kraaikamp

D66

3

Cees van Uden | Joanne Freeve | Eelco Doorn

Seniorenpartij De Ronde Venen

1

Marja Becker

P.v.d.A./GroenLinks

3

Pieter Kroon | Ernst Schreurs | Monique Prins

ChristenUnie/SGP

1

Wim Stam

Inwonerscollectief

1

Melissa Bloem

Telefonisch is het gemeentehuis
maandag t/m donderdag bereikbaar tot
17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.

Voor eventuele wijzigingen van
openingstijden adviseren wij u om
www.derondevenen.nl te raadplegen.

AFVALBRENGSTATIONS
Afvalbrengstation Mijdrecht
Industrieweg 50 | 3641 RM Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 uur - 12.00 uur
en 12.30 uur - 16.00 uur
Vr. 9.00 uur - 12.00 uur
Za. 9.00 uur – 12.00 uur en 12.30 uur - 16.00 uur
Op ofﬁciële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op ofﬁciële feestdagen en op de zaterdag
tijdens de feestweek gesloten.
SERVICEPUNTEN
Het Servicepunt is alleen open op afspraak.
Kom langs, maar kom alleen.
Openingstijden
Abcoude
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude
Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur
Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur
Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur
Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur
Contactgegevens
T. 0297 58 76 00
E. info@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl
UIT IN DE RONDE VENEN
De uitagenda met evenementen in De
Ronde Venen. Theater, film, festivals,
lezingen, cabaret, musicals en meer! Kijk op
www.uitinderondevenen.nl.

De gemeente informeert u over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kijk
hiervoor op www.derondevenen.nl/corona
Vragen over het coronavirus of
vaccinatie?
U kunt terecht bij
• het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus
• de GGD regio Utrecht: www.
ggdru.nl/corona of 030 - 630 54 00
(doordeweeks tussen 8.30 en 17.00
uur, in het weekend tussen 9.00 en
16.00 uur)
• het landelijk informatienummer: 0800
- 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).
• www.rijksoverheid.nl/corona

Werkzaamheden

U kunt het gemeentehuis alleen
bezoeken als u een afspraak heeft.

Langskomen bij de gemeente?
Maak een afspraak!
Voor de balie Burgerzaken (bijvoorbeeld
voor
paspoort,
ID-kaart,
rijbewijs
of uittreksels) maakt u een afspraak
via www.derondevenen.nl/afspraak of
telefonisch: 0297 29 16 16.
De balie Omgevingszaken is open
op afspraak, maandag tot en met
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
U maakt een afspraak door te mailen naar
E. omgevingszaken@derondevenen.nl.

Nieuws over corona
voor inwoners en
ondernemers

Alle informatie en uitslagen per stembureau is te vinden op www.derondevenen.nl. Op
https://derondevenen.verkiezinginbeeld.nl/ is een kaartje ze zien van de gemeente met alle
stembureaus. Als u op een stembureau klikt ziet u hoe er in dat stembureau is gestemd.
Installatie nieuwe gemeenteraad
Woensdag 30 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Op dinsdag 29 maart wordt
afscheid genomen van de oude gemeenteraad, beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur
en vinden plaats in het gemeentehuis van De Ronde Venen. Belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen worden live uitgezonden door
RTV Ronde Venen en zijn ook via de gemeentelijke website te bekijken.

Bestrijding van Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een sterk
woekerende plant die heel snel groeit.
De wortels zijn sterk en kunnen schade
veroorzaken aan riool, dijken, woningen,
wegen en andere bouwwerken. Daarbij
overwoekert de plant alle andere planten en
struiken, die dan verdwijnen. In De Ronde
Venen komt de Japanse duizendknoop ook
voor.
Helaas is er nog geen bestrijdingsmethode
die 100% effectief is. De plant is moeilijk te
bestrijden, omdat kleine stukjes stengel of wortel opnieuw kunnen uitgroeien tot volwassen
planten. De gemeente probeert zoveel mogelijk locaties met Japanse duizendknoop te bestrijden.
Dit doen we door intensief te maaien en de resten af te voeren. Door intensief maaien gebruiken
de duizendknopen meer energie voor de groei dan de bladeren kunnen produceren, waardoor
de wortelstokken uitgeput raken. De verwachting is dat op den duur de plant verdwijnt.
De gemeente gebruikt geen gif bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop.
Hoe herkent u de Japanse duizendknoop?
De plant komt in april uit de grond. Hij groeit uit tot een hoge plant met grote, heldergroene
bladeren. In augustus/september heeft de plant witte of roze bloemen aan het einde van de
stengel. In de winter sterft de plant af.
Wat kunt u zelf doen?
1. Controleer uw tuin of terrein. Treft u de Japanse duizendknoop aan? Geef het dan aan ons
door via groen@derondevenen.nl. Pluk de planten niet af.
2. In losse grond of bij jonge plantjes kunt u de plant vaak makkelijk uit de grond trekken.
Of graaf de plant uit. Let op dat u alle wortels weghaalt.
3. Doe de verwijderde planten bij het restafval in de grijze container.
Kijk voor meer informatie en tips op de website van de gemeente: www.derondevenen.nl.

Amstelhoek/Uithoorn, gehele
wegafsluiting N196 Mijdrechtse Zuwe/
Koningin Maximalaan
De Koningin Maximalaan is bij de Irenebrug
en aansluiting met de Mijdrechtse
Zuwe van 14 maart 07.00 uur tot 10 juni
16.00 uur in zijn geheel afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers
en fietsers geldt deze wegafsluiting niet.
De omleidingsroute wordt aangegeven
met borden. Het parkeerterrein Irenelaan in
Uithoorn is wel bereikbaar. Deze maatregel
is nodig voor werkzaamheden voor de
herinrichting Dorpscentrum Uithoorn in
opdracht van de Gemeente Uithoorn.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen
met de heer W. Verbruggen van de firma D.
van der Steen B.V. via 06 – 28 05 77 14.
Mijdrecht, gehele afsluiting voetpad langs
Veenweg
Het fietspad/voetpad langs de Veenweg
ter hoogte van huisnummer 149 is van 23
maart 07.00 uur tot 29 maart 18.00 uur
afgesloten. Er kan gebruik gemaakt worden
van de rijbaan.
Deze
maatregel
is
nodig
voor
werkzaamheden in de berm voor een
revisieproject van de Nederlandse Gasunie.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen
met de heer T. Tiesma van de firma
Oosterhof Holman via 0594 – 28 01 23.
Wilnis, asfalt-onderhoud werkzaamheden
ﬁetspad Korenmolenweg
Op maandag 11 april en dinsdag 12
april
worden
er
asfalt-onderhoud
werkzaamheden uitgevoerd aan het
fietspad langs de Korenmolenweg in Wilnis
(tussen Donkereind en Veenkade). Tijdens
de werkzaamheden is de bereikbaarheid
als volgt:
- Maandag 11 april van 07:00-16:00 uur;
doorgang zal met enig oponthoud mogelijk
zijn.
- Dinsdag 12 april van 07:00-16:00 uur;
doorgang zal met enig oponthoud mogelijk
zijn.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u
tussen 7.00 en 16.00 uur contact opnemen
met de heer P. Woudstra van gemeente De
Ronde Venen via 0297 – 29 18 55

Vinkeveen, gehele wegafsluiting
Groenlandse kade tussen huisnummer 91 en
95
De Groenlandse kade is tussen huisnummer
91 en 95 op 1 april van 07.00 uur tot 16:00 uur
in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt
deze wegafsluiting niet. Deze maatregel is
nodig voor het realiseren van een aansluiting.
De omleidingsroute wordt aangegeven met
borden.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen
met mevrouw G. van Wijk van de firma Van
Vulpen via 0183 – 61 11 04.
De Ronde Venen, gedeeltelijke afsluitingen
diverse bruggen
De gemeente De Ronde Venen heeft aan de
aannemer Griekspoor B.V. opdracht gegeven
om de bovenbouw van diverse bruggen te
reinigen in de periode van 21 maart t/m 1
april 2022. Reiniging vindt plaats met behulp
van een autohoogwerker. Daardoor zal een

deel van het brugdek gedeeltelijk afgesloten
zijn voor verkeer. Het verkeer zal door
verkeersregelaars middels een om en om
regeling doorgelaten worden. Houd rekening
met een langere reistijd.
Overzicht gedeeltelijke afsluitingen bruggen:
- Hulksbrug, Hoogstraat in Abcoude op 2503-2022 van 09.00 uur tot 15.30 uur.
- Heinkuitenbrug (fietsers-/
voetgangersbrug), Heinkuitenstraat in
Abcoude op 28-03-2022 van 10.00 uur tot
14.00 uur.

- De Derde Brug, Meerlandenweg in
Abcoude op 29-03-2022 en op 30-03-2022
van 09.00 uur tot 15.30 uur.
- Dorpsbrug, Brugstraat in Baambrugge op
30-03-2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
- Middenweteringbrug, Baambrugse Zuwe
in Vinkeveen op 31-03-2022 en op 01-042022 van 09.00 uur tot 15.30 uur.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen
met de heer R. Jansen van de firma Griekspoor
B.V. via 0252 – 672 614.

Bekendmakingen en mededelingen (week 12 – 25 maart 2022)
In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. Bijvoorbeeld over bouwplannen of
verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is een service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
De oﬃciële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.oﬃcielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte
blijven van oﬃciële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen.
Abonneren doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit
moment gelden.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
ontvangen

Aan het Spoor 78A in Mijdrecht

Het oprichten van een vrijstaande woning

Z/22/197564

10-03-2022

De Hilt 6 in Abcoude

Plaatsing dakkapel voorzijde woning

Z/22/197559

10-03-2022

Aasdomstraat 11 in Abcoude

Plaatsing dakkapel

Z/22/198001

16-03-2022

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag

Zaterdag 23
april tot en met
woensdag 27 april
2022

Koningsdag

Zaterdag 30 april

Lentemarkt –
wijziging locatie

Tijdstip

Locatie

Activiteit

Diverse activiteiten

In de dorpen Abcoude,
Baambrugge, de Hoef,
Mijdrecht, Vinkeveen en
Wilnis

Versterkt geluid
en waar nodig
(gedeeltelijke)
wegafsluiting

09.00 uur – 15.00 uur

Parkeerterrein dorpshuis
de Boei, Kerklaan 32,
3645 EV in Vinkeveen

kramenmarkt

Zondag 15 mei 2022 Gezzinsloop- De
Zilveren Turfloop

Van 10.00 uur – 11.30
uur

Start/finish
parkeerterrein Argon,
Hoofdweg 85, 3641 PR in
Mijdrecht

Versterkt geluid

Dinsdag 17 tot en
met vrijdag 20 mei
2022

Avondvierdaagse
Abcoude

Dinsdag tot en met
vrijdag van 18.15 uur –
21.30 uur

Start/finish Hollandse
Kade, 1391 JM in Abcoude

Woensdag 18 mei
2022 gedeeltelijke
afsluiting Het Gein
noord- en zuidkant
Vrijdag 20 mei 2022
gedeeltelijke
afsluiting Ruwelspad

Zaterdag 21 mei
2022

46ste rommelmarkt

Van 09.30 uur – 15.00
uur

Kerkplein van de
Hervormde gemeente
Wilnis, Koningin
Julianastraat 23 3648 AL
in Wilnis

Afsluiting van
Stationsweg vanaf
nummer 9 en hoger

Woensdag 25 tot
Veiling HSV
en met zaterdag 28
mei 2022

Woensdag van 20.00
uur – 01.30 uur
Donderdag van 10.00
uur – 00.00 uur
Vrijdag van 20.00 uur –
02.00 uur
Zaterdag van 20.00 uur
– 02.00 uur

HSV terrein,
Plaatsen van een
Schattekerkerweg 6, 1426 tent, versterkt geluid
AJ in De Hoef

Zondag 5 juni 2022

Café de Punt XXL

Van 15.00 uur – 22.00
uur

Café – restaurant de
Punt, Rijksstraatweg
12-14, 1396 JM in
Baambrugge

Dinsdag 21 en
woensdag 22 juni
2022

Magic Circus

Dinsdag van 16.00 uur – Parkeerterrein FC
21.00 uur
Abcoude, Ruwelspad 1,
Woensdag van 13.00
1391 JA in Abcoude
uur – 18.00 uur

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
ontvangen

Energieweg 2 in Mijdrecht

Aanleggen van een nieuwe uitweg

Z/22/007693

18-03-2022

Z/22/007692

18-03-2022

Veenweg nabij 149 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een bouwkeet en mobiel toilet
voor revisiewerkzaamheden aan de afsluiters
Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Bloemhaven 20 in Vinkeveen

Het uitbreiden van de bestaande dakkamer

Z/21/194250

14-03-2022

Zon en Water 2 in Wilnis

Het plaatsen van een bijgebouw

Z/22/196301

14-03-2022

Van Dijklaan 13 Amstelhoek

Aanbrengen van dakopbouw op bestaand
winkelpand

Z/22/194959

14-03-2022

Mijdrechtse Zuwe 91 in Amstelhoek

Het plaatsen van een steiger als aanlegplaats Z/22/195774

17-03-2022

Vinkenkade 77 R 135 in Vinkeveen

Het bouwen van een onderheid terras

17-03-2022

Z/22/194345

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Nobel 1 in Mijdrecht

Plaatsen mobiele kraan voor een verbouwing woning
voor de periode 8 april t/m 12 april 2022

Z/22/005522

17-03-2022

Roerdomp 32 in Mijdrecht

Plaatsen bouwkeet bouwmaterialenbouwmaterialen
voor een verbouwing woning voor de periode 25 maart
t/m 15 april 2022

Z/22/006403

15-03-2022

Kloosterhof 14 in Abcoude

Plaatsen vuilcontainer dicht, opslagcontainer
bouwkeet en mobiel toilet voor een verbouwing
woning voor de periode 24 maart t/m 6 mei 2022

Z/22/006224

17-03-2022

Sluijterstraat 8 in Abcoude

Plaatsen vuilcontainer open voor een verbouwing
woning voor de periode 22 maart t/m 4 mei 2022

Z/22/006341

17-03-2022

Veenweg nabij 149 in
Mijdrecht

Plaatsen bouwkeet en mobiel toilet voor een
verbouwing woning voor de periode 23 maart t/m 29
maart 2022

Z/2022-007692 21-03-2022

Gruttolaan 8 t/m 11 in
Vinkeveen

Tijdelijke inrichten van een bouwplaats voor renovatie
woningen voor de periode 21 maart t/m 8 juli 2022

Z/22/0000738 21-03-2022

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als
er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Versterkt geluid

Circusvoorstellingen met
versterkt geluid

Deze aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een
afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 - 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en
met 8 april 2022. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling Concernstaf
- Integrale Veiligheid, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’.
Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

Aanvraag evenementenvergunning B-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag

Zondag 3 juli 2022

De Hoef Sportief

Tijdstip
Van 07.00 uur – 19.00 uur

Locatie

Activiteit

Start/finish ter
hoogte van de Hoef
Oostzijde 44, 1426
BA in De Hoef

(gedeeltelijke)
wegafsluiting en
verkeersmaatregelen
1e Hoefweg en de Hoef
Oostzijde in de Hoef

Deze aanvraag ligt voor een periode van 6 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een
afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 - 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 6 mei 2022.
Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team Integrale Veiligheid,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze
aanvraag kunt u krijgen via 0297 – 29 16 16.

Vinkeveen, verkeersbesluit voor het inrichten van een openbare parkeerplaats tot
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit
betreft de volgende verkeersmaatregel:
Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Talingenlaan 73 in
Vinkeveen.

Bekendmakingen en mededelingen (week 12 – 25 maart 2022)
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 25 maart 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een
omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat
uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige
voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft
gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Besluit tot intrekking verkeersbesluit - Aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het
opladen van elektrische auto’s in de straat Aalscholver, ter hoogte van nummer 30 in
Mijdrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit besluit te nemen.
Gelet op:
• De bezwaren die zijn gemaakt tegen ons besluit tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van
elektrische auto's in de straat Aalscholver, ter hoogte van nummer 30, in Mijdrecht, dat verzonden is op 21 september
2021

Overwegende dat:
• De bezwaarschriften voor advies zijn voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften gemeente De Ronde Venen;
• Er op 15 december 2021 een hoorzitting heeft plaatsgevonden;
• De commissie bezwaarschriften op 11 januari 2022 advies heeft gegeven;
• Wij het advies van de commissie juist achten en vinden dat de commissie op een zorgvuldige wijze tot dit advies is
gekomen.
Besluiten:
• De bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
• Het bestreden besluit in te trekken;
• De aanvraag tot het aanwijzen van de parkeerplaatsen af te wijzen.
Bent u het niet eens met ons besluit?
Beroep
Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u beroep instellen binnen zes weken na de dag van bekendmaking in het
digitaal gemeenteblad van dit besluit. U kunt deze bekendmaking vinden op www.officielebekendmakingen.nl
Dit beroepschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum,
een omschrijving van het besluit en de reden(en) van het beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Bodemzaken’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u
beschikt over DigiD, kunt u het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Midden-Nederland via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze site vindt u ook de precieze voorwaarden voor het digitaal indienen.
Aan het indienen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.
Wilt u voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit?
Als u een beroepschrift indient, betekent dat niet dat de uitvoering van het besluit wordt uitgesteld. Wilt u voorkomen dat
op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen
om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als
u tegen het besluit ook beroep heeft ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek
moet, samen met een kopie van het beroepschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u beschikt over DigiD, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij rechtbank MiddenNederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze site vindt u ook de precieze voorwaarden voor het digitaal
indienen.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

