
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

Gemeentenieuws 
Vergaderingen politieke commissies
Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt er vergadert door diverse politieke commissies. 

Dinsdag 14 september 19.00 uur: Ruimtelijke Zaken & Publieke Werken
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
- Ontwikkelscenario Zandeilanden als toetsingkader
- Verkeersstructuur Vinkeveen in relatie tot Dorpsvisie centrum Vinkeveen
- Vaststellen bestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127a 

Woensdag 15 september 19.00 uur: Ruimtelijke Zaken & Publieke Werken / Algemeen 
Bestuurlijke Zaken Financiën 
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
- De Regionale Energie Strategie (RES) van de energieregio U16
- Sociale woningbouw De Ronde Venen
- Revitalisatie brandweerposten

Donderdag 16 september 19.00 uur: Algemeen Bestuurlijke Zaken, Financiën & Samenleving en 
Inwonerszaken. 
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda: 
- Onderzoek evaluatie subsidiebeleid Rekenkamercommissie De Ronde Venen
- Bezuiniging bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
- Herijking toegang sociaal domein

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en een volledige en actuele agenda op www.derondevenen.nl > 
bestuur en organisatie > gemeenteraad

Steunpunt Vrijwilligerswerk lanceert digitale 
vrijwilligersmarkt

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert in samenwerking met de gemeente De Ronde 
Venen een digitale vrijwilligersmarkt. Inwoners van De Ronde Venen kunnen via hun telefoon, 
tablet of pc een virtuele wandeling maken over deze markt en zich zo kosteloos en vrijblijvend 
oriënteren op vrijwilligerswerk.
Tijdens die virtuele wandeling kunt u kennismaken met maar liefst 30 Rondeveense 
en 30 Uithoornse organisaties. Vrijwilligerswerk is niet alleen van groot belang voor de 
samenleving, maar ook dé manier om met andere mensen in contact te komen, actief te 
blijven of ervaring op te doen. De digitale markt is tot en met 20 september te bezoeken via  
www.steunpuntvrijwilligerswerk.nl.

Werkzaamheden
Vinkeveen, gehele wegafsluiting 
Groenlandse kade
De Groenlandse kade is ter hoogte van 
nummer 55 op 21 en 22 september van 07.30 
uur tot 18.00 uur in zijn geheel afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers 
en fietsers geldt deze wegafsluiting niet. 
Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot 
een minimum te beperken. 

Deze maatregel is nodig voor een verhuizing 
verspreid over twee dagen.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer B. Groeneveld van de firma 
Groenveld Verhuizingen BV via 075 – 785 19 77.

Werkzaamheden N201 (Amstelveen) tussen 
de N231 (Legmeerdijk) en N521 (Zijdelweg)
Van maandag 20 september tot dinsdag 
5 oktober worden er werkzaamheden 
uitgevoerd aan de N201. Hierbij wordt een 
deel van het asfalt verwijderd en een nieuwe 
laag aangebracht. Tijdens de werkzaamheden 
wordt één rijvak in zijn geheel afgesloten. 
De naastgelegen rijbaan wordt geschikt 
gemaakt voor tweerichtingsverkeer. 
Bestemmingsverkeer wordt omgeleid. 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen 
met het servicepunt van de provincie Noord 
Holland via 0800 – 0200 600 of servicepunt@
noord-holland.nl. 

Mijdrecht, aanpassing inrit-drempel 
Stationsweg
Van maandag 13 september tot en met 
woensdag 15 september wordt de hoogte van 
de inrit-drempel Stationsweg/Haitsmaplein 
verlaagd. Tijdens de werkzaamheden is de 
inrit-drempel afgesloten en fungeert de uitrit-
drempel tijdelijk ook als inrit-drempel. 

Deze maatregel is nodig voor het af en aan 
kunnen rijden van vrachtverkeer. 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 07.00 en 16.00 uur contact opnemen 
met de heer P. Woudstra van gemeente De 
Ronde Venen via 0297 – 29 18 55. 

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.

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
Diensten op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn, en ondersteuning bij digitale 
diensten van de gemeente.

T. 0297 58 76 00 (alle vestigingen)
E.  info@servicepuntderonde venen.nl
I.  www.servicepuntderondevenen.nl

Het servicepunt is gesloten voor bezoek. 
Wel tijdens de gebruikelijke openingstijden 
bereikbaar via telefoon en e-mail. Voor hulp 
of vragen bel 0297- 58 76 00 of mail naar 
info@servicepuntderondevenen.nl. Kijk op 
www.servicepuntderondevenen.nl voor alle 
actuele informatie.

Servicepunt in Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht

Servicepunt in Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis

Servicepunt in Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen

Servicepunt in Abcoude
De Angstelborgh 
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude

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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 36 – 10 september 2021)

De offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan offi  ciële 
bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u 
in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De 
offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl onder Bestuur en Organisatie > Actueel.

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

Proostdijerdwarsweg 2 in Waverveen Vooroverleg bouwmogelijkheden van twee 
woningen

Z/21/187959 30-8-2021

2e Velddwarsweg 1 in Waverveen Nieuwbouw bedrijfswoning en verbouw 
boerderij naar B&B en kantoor

Z/21/188357 31-8-2021

Arkenpark Mur 2 in Vinkeveen Slopen woonark Z/21/188461 31-8-2021

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

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 Datum 
verzonden

Groot Mijdrechtstraat 39 in Mijdrecht Plaatsen van twee silo's Z/21/183517 31-08-2021

Spoorlaan 5 Abcoude Plaatsen van een garage in het zijerfgebied Z/21/185718 31-08-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Herenweg 240 in Vinkeveen Wijziging brandcompartimentering Z/21/176732 01-09-2021

Henk Oostveenstraat 2 in Abcoude Het uitbreiden van de woning aan de 
voorzijde middels een erker

Z/21/181317 01-09-2021

Vinkenkade 7 H in Vinkeveen Het plaatsen van een tijdelijk schuur Z/21/183264 01-09-2021

Westerlandweg 13 in Mijdrecht Bouw van een geitenmelkstal Z/21/184615 01-09-2021

Waeterrijck 6 in Vinkeveen Wijzigen van de buitengevels met stucwerk 
en houten latten

Z/21/185355 02-09-2021

Vossestaart 44 in Wilnis Plaatsen dakkapel op het achterdakvlak Z/21/186076 02-09-2021

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.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen - 
Ingetrokken door aanvrager
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Ruigekade 20B in De Hoef Bouw van een bijbehorend bouwwerk Z/21/184691 31-08-2021


