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
Telefonisch is het gemeentehuis
maandag t/m donderdag bereikbaar tot
17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.
U kunt het gemeentehuis alleen
bezoeken als u een afspraak heeft.
Voor eventuele wijzigingen van
openingstijden adviseren wij u om
www.derondevenen.nl te raadplegen.
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.
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.

Testen op corona alleen op afspraak, testbus bij
zwembad gesloten

Vanaf maandag 10 januari test de GGD alleen nog op afspraak. Het is dan niet meer mogelijk
om zonder afspraak naar een testlocatie te gaan. De mobiele testbus van de GGD naast het
zwembad in Mijdrecht is vanaf deze week niet meer in gebruik.
De Omikron-variant zorgt voor een sterk stijgende vraag naar testen. De GGD heeft daarom
besloten om het testen op corona op een aantal plaatsen in de provincie te concentreren. Op
die manier kan efficiënter worden gewerkt en meer mensen worden getest. De testcapaciteit is
hard nodig gezien het hoge aantal besmettingen. Gevolg is onder andere dat de testbus die in
Mijdrecht naast het zwembad stond is gesloten. Testen kan alleen op een aantal vaste plaatsen
in de provincie. Deze zijn te vinden op www.ggdru.nl
Vanaf maandag 10 januari kan testen alleen na een afspraak. Een afspraak maken kan op
www.coronatest.nl of via 030-630 54 00.

Derde en laatste chipronde restafvalcontainers

Inmiddels is ruim 90% van de restafvalcontainers in de gemeente gechipt. Eind januari volgt een
laatste ronde om de niet-gechipte containers van een chip te voorzien.
Inwoners van wie de restafvalcontainer volgens onze administratie nog niet gechipt is, krijgen
binnenkort een brief. Hierin staan de datum van de laatste chipronde en instructies om de
container klaar te zetten. Iedereen wordt verzocht hieraan mee te werken. Straks worden in De
Ronde Venen alleen nog containers met een chip geleegd.
Ontvangt u geen brief en heeft uw container nog geen chip? Neem dan contact op met het
Klant Contact Centrum van de gemeente: 0297 29 16 16. Heeft u vragen over het chippen zelf?
Neem dan contact op met de helpdesk van DBICS, dit bedrijf voert het chippen uit. Kijk op
www.derondevenen.dbics.nl of bel 085 82 24 497.

Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Vanaf begin 2022 krijgen huishoudens met een laag inkomen een eenmalige uitkering van
maximaal € 200,- als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. De gemeente gaat aan
de slag om dit te regelen, nu het Rijk hiervoor geld beschikbaar stelt. Voor dit besluit van het
kabinet moet zo snel mogelijk een wetswijziging worden ingediend.
Inwoners met een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen de toeslag automatisch. Deze
mensen hoeven niks te doen. Ze krijgen het bedrag naar verwachting in het eerste kwartaal van
2022. Zij krijgen het geld gestort op de rekening waarop zij ook de uitkering ontvangen.
Voor inwoners die geen bijstandsuitkering maar wel een laag inkomen hebben, is het belangrijk
de gemeentelijke website in gaten te houden. Als er meer bekend is over de energietoeslag,
maakt de gemeente dit op de website bekend. Dan wordt ook duidelijke welke inkomensgrens
er is. Welke inwoners er gebruik van kunnen maken en hoe inwoners een aanvraag kunnen
indienen.

Nieuws over corona
voor inwoners en
ondernemers
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

Samen
voor een
veilige
buurt
Download de app
of meld u aan op
burgernet.nl

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
Website
www.servicepuntderondevenen.nl

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 2 – 14 januari 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

Máximalaan 1 in Vinkeveen

Plaatsen van balk in water

Z/21/194283

30-12-2021

Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht

Ventvergunning patatkraam

Z/21/194284

30-12-2021

Koningsvaren 11 in Abcoude

Plaatsen nieuwe kozijnen

Z/21/194305

31-12-2021

Gagelweg 5 in Wilnis

Oprichten van een berging/jongveestal

Z/22/194321

03-01-2022

Waverdijk 12 in Waverveen

Aanbouw en plaatsen dakkapellen voor- en
achterzijde

Z/22/194338

03-01-2022

Vinkenkade 77 R 135 in Vinkeveen

Onderheid terras

Z/22/194345

04-01-2022

Provinciale weg 11 in Vinkeveen

Verplaatsen van de wasstraat en
nieuwbouw van een bedrijfsruimte

Z/22/194355

04-01-2022

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

Publicatie ontwerpbeschikking milieu

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde
Venen hebben op 23 december 2021 het besluit genomen om
de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu oprichting
voor een metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven op
het adres Industrieweg 5 in Mijdrecht, aangevraagd op 25
juni 2021 te verlenen. De procedure is geregistreerd onder
zaaknummer Z-21-009536.
Inzage
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking
liggen ter inzage van 14 januari 2021 tot en met 25 februari
2022.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk
zienswijzen naar voren brengen bij de Omgevingsdienst
regio Utrecht postbus 13101, 3507 LC Utrecht. In de
zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het
ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam
en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u
in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen.
U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar
maken bij de behandelend ambtenaar.

Vervolg - Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 2 – 14 januari 2022)
Aangevraagde omgevingsvergunningen

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

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Pienemanstraat nabij 1 in Abcoude

Tijdelijk plaatsen container voor een
verbouwing

Z/21/0000099 06-01-2022

Verleende omgevingsvergunningen

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Gein-Zuid 14 in Abcoude

Restauratie keermuur gelegen bij Oostzijdse
molen

Z/21/184947

24-12-2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunning is verleend:
Activiteit

Eendracht 6 in Mijdrecht
(terrein Eendrachtschool)

Kappen van 5 esdoorns, vanwege bouw Kappen
kindcentrum Hofland (incl. herplant)
(vellen)

Zaaknummer

Datum
verzonden

Z/21/179663

22-12-2021

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.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Dorpsstraat 74 in Wilnis

Het oprichting van een nieuw entreegebouw Z/21/191804

Datum
verzonden
31-12-2021

Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie

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

Evenement/aanvraag

Zaterdag 5 maart 2022

Boksgala

Zaterdag 30 april 2022

Lentemarkt

Tijdstip

Locatie

Activiteit

Van 18.30 uur – 23.00 uur

Sporthal de
Phoenix,
Hoofdweg
85 3641 PR in
Mijdrecht

Versterkt
geluid

09.00 uur – 15.00 uur

Kerklaan 3645, Gedeeltelijk
Vinkeveen
afsluiten
Kerklaan

Aanvraag evenementenvergunningen B-categorie

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

Zaterdag 16 april 2022

Gekke Beesten Feest

Zaterdag 20 augustus
2022

Autocross Abcoude

Tijdstip

Bij grootschalig funderingsherstel bedraagt de mogelijke extra subsidie:
Maximaal € 10.000,- voor gemeentelijke monumenten;
Maximaal € 5.000,- voor geregistreerde beeldbepalende panden.

Algemene informatie over monumenten is ook te vinden via www.monumenten.nl.
De volledige tekst met toelichting van de 1e wijziging Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende
Panden De Ronde Venen 2015 is gepubliceerd op www.overheid.nl , optie ‘Lokale wet- en regelgeving’, uw 4 postcodecijfers en zoeken op titel Subsidieverordening monumenten.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar cultuurhistorie@derondevenen.nl of u kunt via het Klant Contact
Centrum van de gemeente (0297 – 29 16 16) terecht bij de medewerker cultuurhistorie.

Aanpassing bebouwde kommen Amstelhoek en Vinkeveen

De raad heeft op 16 december 2021 besloten de bebouwde komgrens van Amstelhoek en de bebouwde komgrens
van Vinkeveen aan te passen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-478153.html .

Intrekkingsbesluit Besluit mandaat Subsidieregeling Subsidie groene daken en gevels
2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2021 besloten het Besluit mandaat Subsidieregeling
Subsidie groene daken en gevels 2020 in te trekken. Het besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-465970.html

Algemeen mandaatbesluit 2022.1

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar van de gemeente De Ronde
Venen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, hebben op 14 december 2021 het Algemeen mandaatbesluit 2022.1
vast gesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2021-471835.html. Het mandaatbesluit is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.
overheid.nl/CVDR668870/1

Besluit mandaat,
woonplaatsbeginsel

machtiging

en

volmacht

in

verband

met

Wet

wijziging

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben op 23 november 2021 het Besluit mandaat,
machtiging en volmacht in verband met Wet wijziging woonplaatsbeginsel vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het
elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-468802.html en is hier te vinden op
lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR668416/1

Tarieventabel 2022 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding

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 aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot
en met 28 januari 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.

Datum

De te ontvangen subsidie voor de instandhouding bedraagt:
Maximaal € 6.500,-.voor gebouwen die zijn aangewezen als gemeentelijk monument;
Maximaal € 3.000,- voor gebouwen die zijn aangewezen als beeldbepalend pand;
Maximaal € 2.000,- voor andere objecten, geen gebouw zijnde.

Voor het aanvragen van de subsidie is er een speciaal aanvraagformulier, dat te vinden is via de gemeentelijke website:
https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Bouwen_verbouwen_en_slopen/Monumenten/Financi_le_
regeling_voor_een_monument_aanvragen

Verleende omgevingsvergunning voor kappen
Omschrijving

Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend dat door de gemeenteraad is besloten
het subsidieplafond voor het jaar 2021, conform artikel 2 lid 2 van de 1e wijziging Subsidieverordening gemeentelijke
monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015, vast te stellen op € 27.800,-. Dit is het bedrag dat voor het
komend jaar ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van instandhoudingssubsidies.
Eigenaren van gemeentelijke monumenten en (benoemde) beeldbepalende panden kunnen subsidie aanvragen voor
restauratie of onderhoud. Het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van volledige
aanvragen, zoals gespecificeerd in de verordening.

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

Globale locatie

Bekendmaking hoogte subsidieplafond gemeentelijke monumenten en beeldbepalende
panden De Ronde Venen 2022

Locatie

Activiteit

21.00 uur – 04.00 uur

Gagelweg 3 3648 AV in Wilnis

Versterkt
geluid

07.00 uur – 22.30 uur

Weiland op het perceel
Winkeldijk 5 1391 HK in
Abcoude. Ingang terrein ten
westen van de Lindewetering
in Abcoude

Versterkt
geluid

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 deze aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot
en met 25 februari 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.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 december 2021 de tarieventabel 2022 vastgesteld. Dit besluit
is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-479295.html en is
hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR670388/1

1e wijziging Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente De Ronde Venen

De raad heeft op 16 december 2021 besloten de Huisvestingsverordening te wijzigen. Dit besluit is gepubliceerd in het
elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464922.html. Het wijzigingsbesluit is op 1
januari 2022 in werking getreden en de gewijzigde huisvestingsverordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.
nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR625254/2
Oﬃciële publicatie op www.oﬃcielebekendmakingen.nl
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als
service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend
aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze
beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Talev Armeni voor het adres:Vermogenweg 69 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het oprichten van een
cateringbedrijf.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur.
Als u een vraag heeft over de melding kunt u bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het
telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer Z/21/185330.

