
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 
Wat is een babbeltruc en hoe voorkomt u een 
babbeltruc aan de deur
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters 
ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen 
bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen 
of ze vragen of hun kind bij u naar het toilet mag. 

Veilig thuis tips:
•  Doe nooit zomaar open. Kijk eerst door het raam of de (digitale) deurspion.
•  Gebruik een deurkierstandhouder en gebruik deze correct. Als u binnen bent, is de haak altijd 

open.
•  Als u niemand verwacht, doe niet open en neem niets aan als u niets besteld heeft omwille 

van uw eigen veiligheid. Neem voor de buren alleen iets aan als u dit heeft afgesproken.
•  Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets heeft besteld en dit afgesproken is (pin dan op een 

veilige manier - laat u niet afleiden en scherm uw pincode goed af).
•  Sluit de deur als u binnen geld gaat halen voor bijvoorbeeld een collecte.

Babbeltrucs vinden niet alleen aan de deur plaats, maar ook aan de telefoon of bij een 
pinautomaat. Kijk voor meer informatie en tips op www.politie.nl/babbeltruc. 

Werkzaamheden
Abcoude, gehele wegafsluiting Stationsstraat
De Stationsstraat is op 20 september van 14.00 
uur tot 15.00 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 het lossen van 
beton en bouwmaterialen nabij Stationsstraat 
20 in Abcoude.

Mijdrecht en Waverveen, gehele 
wegafsluiting Middenweg en Eerste 
Velddwarsweg
Van maandag 20 september 07.00 uur tot 
dinsdag 21 september 17.00 uur worden er 
asfalt-onderhoud werkzaamheden uitgevoerd 
aan de Middenweg in Mijdrecht en de Eerste 
Velddwarsweg in Waverveen. Tijdens de 
werkzaamheden is doorgang niet mogelijk 
(met uitzondering van calamiteitendienst). 
Verkeersregelaars zullen het verkeer 
opvangen en begeleiden. 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. 

Tijdelijke afsluitingen bruggen binnen De 
Ronde Venen
De gemeente De Ronde Venen heeft aan 
de aannemer Gebroeders Griekspoor B.V. 
opdracht gegeven om hijsmiddeleninspecties 
aan meerdere bruggen uit te voeren binnen de 
gemeente De Ronde Venen. 
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, 
zijn wegafsluitingen noodzakelijk. Daarom 
zijn de bruggen afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. Voor voetgangers en fietsers (als 
zij afstappen) geldt deze wegafsluiting 
niet. Het verkeer zal worden geregeld met 
verkeersregelaars.

Overzicht wegafsluitingen:
Woensdag 22 september:
•  Heinkuiterbrug, Heinkuiterstraat in 

Abcoude van 8.00 tot 10.00 uur.

•  Geuzenbrug, Herenweg in Vinkeveen van 
11:00 uur tot 13:00 uur.

•  Overzetbrug, De Hoef Oostzijde in De Hoef 
van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Donderdag 23 september:
•  Hoek van Spengenbrug, Geer in Wilnis van 

8.00 uur tot 10.00 uur.
•  Voogtbrug, Wilnisse Zuwe in Wilnis van 

11.00 uur tot 13.00 uur.
•  Donkervlietsebrug, Donkervlietseweg in 

Baambrugge van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Vrijdag 24 september:
•  Dorpsbrug, Brugstraat in Abcoude van 8.00 

uur tot 10.00 uur.
•  Nellesteinsebrug, Winkeldijk in Abcoude 

van 11.00 uur tot 13.00 uur.
•  Botsholsebrug, Winkeldijk in Abcoude van 

14.00 uur tot 16.00 uur.

In geval van vragen kunt u contact opnemen 
met dhr. V. Stokman van Gebroeders 
Griekspoor B.V. via 0252 - 672 614

Ruimen graven op begraafplaatsen in Abcoude, Baambrugge en Wilnis
Op de gemeentelijke begraafplaatsen in 
Abcoude, Baambrugge en Wilnis worden na 
20 september 2021 28 graven geruimd. Van 
deze graven is de uitgiftetermijn verlopen en 
hebben nabestaanden afstand gedaan. Het 
gaat om 5 graven in Abcoude, 3 in Baambrugge 
en 20 in Wilnis. Het werk is niet zichtbaar voor 
bezoekers. Het ruimen gebeurt afgeschermd 
van de omgeving. Op de begraafplaatsen 
hangt op het informatiebord een lijst. 

Daarop staat om welke particulieren en 
algemene graven het gaat.

Gedenkboom om overledenen te herdenken
Om nabestaanden toch de mogelijkheid te 
bieden om hun naasten te herdenken op 
een begraafplaats, is er een gedenkboom 
op elke begraafplaats. De gedenkboom 
is een cortenstalen boom met koperen 
bladeren. Daarop kan de naam, 

geboortedatum en overlijdensdatum van 
een overleden persoon worden gegraveerd. 
Op deze manier is er toch een plek om de 
overledenen rustig te kunnen gedenken.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
We helpen u graag. U kunt contact opnemen 
met de beheerder van de begraafplaats 
via 0297-29 16 16 of een e-mail sturen naar 
info.begraafplaats@derondevenen.nl

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 37 – 17 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.

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

Lakenveld 10 in Abcoude Het plaatsen van een verdiepte 
fietsenberging in de voortuin

Z/21/185672 07-09-2021

Vermogenweg nabij nr. 8 in Mijdrecht Bouwen nieuw bedrijfspand Z/21/186109 07-09-2021

Gein-Zuid 23 in Abcoude Gedeeltelijke dakrenovatie boerderij Z/21/184609 08-07-2021

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 offi ciële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële 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



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 37 – 17 september 2021)

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

Vinkeveen, sectie A nummer 5643 Aanleg Paaiplaats ter plaatse van een 
verzonken legakker

Z/21/188498 01-09-2021

Viergang 3 in Mijdrecht Realiseren dakopbouw op garage/berging Z/21/188491 01-09-2021

Winkeldijk 25 in Vinkeveen Aanvraag tijdelijke loods Z/21/188580 03-09-2021

Kerkelanden 78 G1 in Vinkeveen Gemengde doeleinden Kerkelanden Z/21/188631 03-09-2021

Demmerik 23 in Vinkeveen Onderheide oprit aanleggen/verleggen Z/21/188701 06-09-2021

de Hoef Oostzijde 15 in de Hoef Maken van steiger Z/21/188773 08-09-2021

Kerkplein nabij 18 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container voor 
verbouwing bedrijfspand en woning voor de 
periode 15 september t/m 29 september

Z/21/0009032 10-09-2021

Prins Bernhardlaan in Mijdrecht Inrichten tijdelijke bouwplaats voor 
bouwwerkzaamheden appartementen voor 
de periode 10 september t/m 22 oktober

Z/21/0008950 10-09-2021

Klompenmaker nabij 52 in Wilnis Plaatsen tijdelijke container voor het nieuw 
aanleggen van een tuin voor de periode 17 
september t/m 27 september

Z/21/0009047 09-09-2021

Baambrugse Zuwe 25 in Vinkeveen. Aanleggen van een nieuwe uitweg in 
verband met het vernieuwen van een brug

Z/21/0009086 09-09-2021

Aquamarijn nabij 24 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container voor 
verbouwing van een woning voor de periode 
13 september t/m 1 november

Z/21/0009109 13-09-2021

Steven van Rumelaerstraat nabij 51 in 
Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke schaftkeet en mobiel 
toilet voor verbouwing van een woning voor 
de periode 20 september t/m 1 november

Z/21/0009087 09-09-2021

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

Waardassackerstraat 42 in Abcoude Het realiseren van een erker en  luifel aan de 
voorzijde van de woning

Z/21/182756 01-09-2021

Herenweg 276 R18 in Vinkeveen 
(afhankelijk op 12-07-2021 binnengekomen 
onder adres Herenweg 278 in Vinkeveen)

Plaatsen dakkapel op zijdakvlak woning Z/21/185787 07-09-2021

Laan van Binnenrust 18 in Abcoude Het verlengen van de bestaande kap en 
plaatsen van een dakkapel

Z/21/182072 03-09-2021

Henk Oostveenstraat 1 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel Z/21/183539 06-09-2021

Dr. Sloetlaan 41 in Abcoude Uitbreiding woning met zij- en 
achteraanbouw

Z/21/185719 07-09-2021

Proostdijerdwarsweg 13 Waverveen Aanleg 2 dammen Z/21/184108 09-09-2021

Dorpsstraat nabij 63 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container door 
K3Hprojectmanagement voor een interne 
verbouwing van een winkelpand voor de 
periode 8 september t/m 24 september

Z/21/0008317 09-09-2021

Dodaarslaan nabij 63 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke container voor de  
verbouwing van een woning voor de periode 
3 september t/m 1 oktober

Z/21/0008329 09-09-2021

Patrijzenlaan nabij 2 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke container voor de  
verbouwing van een woning voor de periode 
1 september t/m 15 september

Z/21/0008636 13-09-2021

Prins Bernhardlaan in Mijdrecht Inrichten tijdelijke bouwplaats door Bébouw 
Midreth in verband met nieuwbouw 
appartementen voor de periode 10 
september t/m 22 oktober

Z/21/0008950 13-09-2021

Aquamarijn nabij 24 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container voor de 
verbouwing van een woning voor de periode 
13 september t/m 1 november

Z/21/0009109 15-09-2021

Klompenmaker nabij 52 in Wilnis Plaatsen tijdelijke container voor het nieuw 
aanleggen van een tuin voor de periode 17 
september t/m 27 september

Z/21/0009047 15-09-2021

Kerkplein nabij 18 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container voor 
verbouwing bedrijfspand en woning voor de 
periode 15 september t/m 29 september

Z/21/0009032 15-09-2021

Steven van Rumelaerstraat nabij 51 in 
Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke schaftkeet en mobiel 
toilet voor de verbouwing van een woning 
voor de periode 20 september t/m 1 
november

Z/21/0009087 15-09-2021

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.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn geweigerd:

Straatnaam Aard van het project Aanvraagnr. Datum

Bovendijk 22 in Wilnis (nabij/achter) Ophogen landbouwpercelen, vernieuwen 
landbouwweg en aanleg tijdelijke bouwweg

Z/20/173946 06-09-2021

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.

Intrekking omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Perceel D 2363 in Waverveen Nieuw te bouwen woning Z/21/185939 7 september 2021

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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 worden ingediend 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.

Vinkeveen, verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit 
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de straat Conincksmeer in 
Vinkeveen, tegenover Conincksmeer 38, door het plaatsen van het verkeersbord E4 (RVV 1990), onderbord OB504 (RVV 
1990) en een onderbord met aanduiding “alleen voor opladen elektrische auto’s”.

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 17 september 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Wilnis, verkeersbesluit voor het instellen van een eenrichtingsverkeer 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit 
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het instellen van een eenrichtingsverkeer op de Koningin Julianastraat en Raadhuisstraat in Wilnis, door het plaatsen 
van de borden C2, C3 en C4L met onderbord “uitgezonderd fietsers”. 

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 17 september 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Mijdrecht, verkeersbesluit voor het instellen van een voetgangersoversteekplaats en 
fietsoversteekplaats 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit 
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het herinrichten van de kruising Dr. J. van der Haarlaan-Johan van Renessestraat in Mijdrecht waarbij voetgangers en 
fietsers voorrang hebben.

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 17 september 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Wilnis, verkeersbesluit wijzigen van bromfietspad in fietspad 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit 
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het wijzingen van het verplichte bromfietspad in een verplicht fietspad. Dit wordt aangeduid met borden model G11. Dit 
geldt voor het verplichte bromfietspad langs de Molenland, tussen de Oosterlandweg en de Burgemeester Padmosweg 
in Wilnis. 

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 17 september 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Mijdrecht en Wilnis, verkeersbesluit wijzigen van bromfietspaden in fietspaden 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit 
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het wijzingen van de verplichte bromfietspaden (aangeduid met het bord G12) in verplichte fietspaden (aangeduid 
met het bord G11). Dit geldt voor (1) de verplichte bromfietspad langs de Veenweg in Mijdrecht tussen de rotonde met 
de Industrieweg en de meest noordelijke aansluiting met de Rendementsweg, (2) het verplichte bromfietspad van de 
Ontspanningsweg in Mijdrecht en (3) het verplichte bromfietspad langs de Mijdrechtse Dwarsweg tussen de rotonde 
met de Veenweg in Mijdrecht en de rotonde met de Marickenlaan in Wilnis

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 17 september 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

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.


