
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 
Een natuurlijke oever langs de Karekietvijver in Mijdrecht

Met elkaar zorgen voor een groene en 
aantrekkelijkere omgeving, dat is het doel 
van Groen aan de Buurt in De Ronde Venen. 
Bewoners zijn met dat doel zelf projecten in 
verschillende kernen gestart. In Mijdrecht is het 
project op dit moment in volle gang. Vrijwilligers 
van de Werkgroep Groen Twistvlied-Wickelhof 
zetten zich in voor natuurlijkere oeverbeplanting 
langs de Karekietvijver in hun wijk.

Met de laarzen in de modder
Afgelopen winter gaf de Werkgroep Groen 
Twistvlied-Wickelhof gehoor aan de uitnodiging 
van Groen aan de Buurt en gemeente De 
Ronde Venen om met eigen ideeën te komen 
voor een groenere en aantrekkelijkere buurt. 
Hun plan om de oever van de Karekietvijver in 
Mijdrecht natuurlijker, kleurrijker en meer (bio)
divers in te richten werd goedgekeurd en de 
uitvoering is sinds 17 september in volle gang. 
De werkgroepleden voeren hun eigen plan uit 
en staan inmiddels dus letterlijk met de laarzen 
in de modder.

Talud van droog naar nat
Een natuurlijke oever, hoe maak je die na? “Het 
is belangrijk dat je de bodem langzaam laat 
over gaan van droog naar nat en geschikte 
planten uitkiest. Dit zijn planten die van nature 
op Nederlandse oevers voorkomen, zoals 
de Grote kattenstaart en Gele lis” legt Lydia 
Graveland-Gilds, één van de initiatiefnemers, 
uit. Aannemersbedrijf KWS biedt voor die 
klus een helpende hand. Bedrijfsleider Jan-
Willem van Rooijen vertelt: “Dit is een prachtig 
buurtinitiatief dat wij graag ondersteunen 
door niet alleen uit te voeren, maar ook mee te 
denken. Zo wordt het weggehaalde groen door 

de hakselaar gehaald en gemengd met de aarde. 
Deze aarde wordt vervolgens langs dezelfde 
vijver op plekken verdeeld waar de bodem is 
ingezakt of kuilen zijn ontstaan. Op deze manier 
kunnen we de grond hergebruiken en hoeft er 
niets afgevoerd of weggegooid te worden.”

Een groene, biodiverse wijk
Nu de grond gereed is gemaakt, kunnen de 
stekjes geplant worden. De werkgroepleden 
hebben hiervoor de hele buurt uitgenodigd 
om dit op Burendag (25 september) met elkaar 
te doen. De Werkgroep Groen Twistvlied-
Wickelhof is een actieve groep bewoners die zich 
inzetten voor meer groen en biodiversiteit in de 
wijken waar hun leden wonen. Door de jaren 
heen hebben ze daar al verschillende projecten 
en activiteiten opgezet, waaronder de groene 
baskets aan lantaarnpalen, opschoonacties en 
het maaien met de zeis. De groep staat altijd 
open voor nieuwe leden die graag meedenken 
en -doen. U kunt ons bereiken via groen.
groeptw@gmail.com. 

Over Groen aan de Buurt
Groen aan de Buurt is een programma van 
Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en 
Natuur en Milieufederatie Utrecht, gefinancierd 
door de provincie Utrecht. Samen met gemeente 
De Ronde Venen moedigt Groen aan de Buurt 
initiatieven aan. Bewoners zijn met hun eigen 
ideeën gekomen voor een groene, aantrekkelijke 
en beleefbare omgeving. Vervolgens voeren 
ze deze plannen, ondersteund door het 
programma, zelf uit.

Meer informatie is te vinden op  
www.groenaandebuurt.nl.

Filmserie over dagbesteding in De Ronde Venen
Voor mensen met dementie zijn er volop 
mogelijkheden om hun dag op een prettige 
manier buitenshuis door te brengen. Welke 
dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunt 
u zien in een serie korte films op www.
derondevenen.nl/dementievriendelijk. RTV Ronde Venen zendt iedere maand de nieuwste film 
aansluitend aan het programma Nieuwsronde uit.

Deel 6: Dagactiviteitencentrum Abcoude (DAC)
Zorg- en welzijnsorganisatie Careyn heeft in De Ronde Venen 4 centra voor dagactiviteiten: Het 
Raakvlak in Mijdrecht, het Dagactiviteitencentrum in Abcoude, Het Tuinhuis en Dubbelzorg-
Somatiek (voor mensen met psychische en lichamelijke klachten) in Vinkeveen. In deel 6 van de 
filmserie staat het Dagactiviteitencentrum Abcoude centraal. 

Het Dagactiviteitencentrum is een ontmoetingsplaats voor mensen die zelfstandig wonen en 
daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld vanwege beginnende dementie 
of een lichamelijke beperking. Maar ook om onder de mensen te komen, tegen eenzaamheid.

Medewerkers van DAC verzorgen een leuk en gevarieerd dagprogramma, van samen koken en 
muziek maken tot schilderen, bloemschikken en bewegen. Er zijn gezamenlijke activiteiten, 
maar ruimte voor individuele begeleiding, bijvoorbeeld door een fysiotherapeut. Een vast 
onderdeel in het programma is de gezamenlijke middagmaaltijd. 
Meer weten? Kijk op www.careyn.nl > Welzijn > Dagbesteding > Regio De Ronde Venen. Of neem 
telefonisch contact op: T. 06 10005244
Dagactiviteitencentrum Abcoude, Ruwelspad 2

Eerdere afleveringen terugkijken
Eerder in de serie Dagbestedingen in De Ronde Venen verschenen: 
Deel 1 Dementie Trefpunt en casemanagers dementie
Deel 2 Buurderij van Dam in Wilnis
Deel 3 Zorgboerderij Den Haring in Baambrugge
Deel 4 Het Raakvlak in Mijdrecht
Deel 5 Het Tuinhuis in Vinkeveen

Terugkijken kan op www.derondevenen.nl/dementievriendelijk

Deze serie korte films is een initiatief van de Alzheimer Cafés Abcoude en Vinkeveen en de 
gemeente. Het is onderdeel van de gezamenlijke inspanning van de gemeente en Tympaan–
De Baat om ook in coronatijd inwoners met dementie en hun mantelzorgers van informatie te 
voorzien. 
Alle filmpjes zijn te vinden op www.derondevenen.nl/dementievriendelijk

Werkzaamheden
Abcoude, gehele wegafsluiting Stationsstraat
Door omstandigheden heeft het lossen op 20 
september geen doorgang kunnen vinden en 
daarom zal de Stationsstraat nu op 30 september 
van 14.00 uur tot 15.00 uur in zijn geheel zijn 
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, gehele wegafsluiting Gosewijn van 
Aemstelstraat
De Gosewijn van Aemstelstraat is van 17 
september 7.00 uur tot 17 januari 16.00 uur in 
zijn geheel afgesloten voor alle verkeer. Tijdens 
zwaar transport zal gebruik worden gemaakt van 
verkeersregelaars.
Deze maatregel is nodig voor de nieuwbouw van 
24 appartementen in opdracht van GroenWest.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 
8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer 
C. van Oranje van GroenWest via 0297-76 01 00.

Abcoude, gehele wegafsluiting Beukenhof
De Beukenhof is op 24 september van 07.00 
uur tot 12.00 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 leggen van 
kabels & leidingen voor huisaansluitingen.

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.

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 38 – 24 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

Hoogstraat 38 A in Abcoude Vestigen winkel en wijziging entree Z/21/188810 08-09-2021

Scholeksterlaan 13 in Vinkeveen Maken van een inrit Z/21/188924 10-09-2021

Hoogstraat 15 in Abcoude Nieuwbouw carport Z/21/188939 10-09-2021

Kerkstraat 30 in Abcoude Verbouw- en uitbreiding woonhuis Z/21/188941 10-09-2021

Donkereind 42 D in Vinkeveen Bouwen van een bedrijfswoning Z/21/188949 11-09-2021

Henrick Trajectinusstr 5 in Mijdrecht Plaatsen van een schutting Z/21/188950 11-09-2021

Steven van Rumelaerstr 17 in Mijdrecht Vernieuwen en vergroten van een dakkapel Z/21/188951 12-09-2021

Koppelland 15 in Abcoude Wijzigen reeds verleende vergunning door 
toevoeging dakopbouw en dakkapel

Z/21/188952 12-09-2021

Donkereind 29 in Vinkeveen Uitbreiden bedrijfswoning Z/21/188958 13-09-2021

Oldenhof nabij 16 in Abcoude. Plaatsen tijdelijke container voor 
verbouwing woning voor de periode 21 
september t/m 5 november

Z/21/0009339 20-09-2021

Poelestein in Abcoude Inrichten tijdelijke bouwplaats door Talen 
West B.V. voor schilderwerkzaamheden 
complex Leeuwenburgh voor de periode 4 
oktober t/m 10 december 

Z/21/0009317 20-09-2021

Koraal nabij 4 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container voor 
verbouwing woning voor de periode 5 
oktober t/m 15 oktober 

Z/21/0009337 20-09-2021

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

Karolus 3 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning

Z/21/185894 10-09-2021

Achterbos 42R 14 in Vinkeveen Het bouwen van een recreatiewoning Z/21/183606 14-09-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Winkeldijk 27 in Abcoude Verbouw van de woning (Rijksmonument) Z/21/183505 13-09-2021

Aan het Spoor 3 t/m 39 en Aan het Spoor 
78 t/m 116 (aangevraagd als 39 woningen 
Stationslocatie Mijdrecht nabij Rondweg 
in Mijdrecht)

Bouw van 39 woningen Z/20/175206 14-09-2021

Burg Fernhoutlaan 11 in Amstelhoek Het verhogen van de bestaande 
dakconstructie en het aanbrengen van 
een dakkapel in het voordakvlak die 
bestaat uit een driedeling, gebaseerd op de 
verhoudingen van de bestaande dakkapel

Z/21/184950 15-09-2021

Uitweg 21 A in Vinkeveen Het bouwen van een tuinbouwschuur Z/21/185445 16-09-2021

Peppinghof 37 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde

Z/21/184921 15-09-2021

Stadhouderlaan 1 t/m 77 in Mijdrecht Inrichten tijdelijke bouwplaats 
door Coen Hagedoorn Utrecht voor 
renovatiewerkzaamheden voor de periode 
27 september t/m 25 februari 2022.

Z/21/0008634 23-09-2021

Oldenhof nabij 16 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container voor 
verbouwing woning voor de periode 21 
september t/m 5 november

Z/21/0009339 23-09-2021

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.

 Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van evenementen zijn ingediend:

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Dinsdag 2 november 2021 ANWB Streetwise 7.30 uur – 
12.00 uur

Stationsweg 7, 3648 
AN in Wilnis

Tijdelijk afsluiten 
stationsweg

Woensdag 13 juli 2022 Jaarmarkt Vinkeveen 9.30 uur – 
21.00 uur

Herenweg 3645 DJ in 
Vinkeveen

Afsluiten Herenweg, 
Heulweg/Kerkelanden, 
de Vink, Heulweg en 
Demmerik

Deze aanvragen liggen 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 oktober 2021. 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.

Baambrugge, 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 Wethouder 
van Oostveenstraat in Baambrugge, ter hoogte van Wethouder van Oostveenstraat 1, 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 24 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 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 Korenbloem in 
Mijdrecht, tegenover Korenbloem 1, 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 24 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. 

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 Turelurenlaan in 
Vinkeveen, ter hoogte van Turelurenlaan 7, 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 24 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 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 Blauwe Zegge in 
Wilnis, tegenover Blauwe Zegge 4, 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 24 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 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 Aalscholver, ter 
hoogte van Aalscholver 30, 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 24 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.

 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 de volgende melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• King of Gloss Auto Detailing voor het adres:Communicatieweg 9C in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het 
oprichten van het bedrijf King of Gloss Auto Detailling op het adres Communicatieweg 9C in Mijdrecht.

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:
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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 toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team 
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088 – 022 50 00.

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 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen van:
• Dick de Wit Totaal voor het adres:Ondernemingsweg 9 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het breken van circa 
200 ton metselpuin en 600 ton betonpuin, afkomstig van sloop¬werk¬zaam¬heden. Het puinbreken zal plaatsvinden in de 
periode van 28 september 2021 tot 28 december 2021. De duur van de werkzaamheden zal maximaal een aaneengesloten 
werkdag zijn.

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, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team 
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088 - 022 50 00.

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 beschikking tot het weigeren van (een) 
maatwerkvoorschrift(en) hebben afgegeven:

besluitdatum:  3 september 2021   adres:  Herenweg 53 in Vinkeveen
inrichting:  De Heertjes B.V.  betreft:  Lozen van bedrijfsafvalwater zonder geleiding door een vetafscheider

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de verzenddatum van dit 
besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, 
Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• een handtekening;
• de datum;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
• de gronden van het bezwaar.

Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt hierover door de rechtbank op de hoogte gesteld.

Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending ter inzage bij de:

• Omgevingsdienst regio Utrecht
Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht
Kijk voor actuele informatie omtrent de openings-/kantoortijden en het maken van een afspraak op de website van onze 
organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 088 – 022 5000 of info@odru.nl. 

• Gemeente De Ronde Venen
Croonstadtlaan 111, 3641 AL in Mijdrecht

Kijk voor actuele informatie omtrent de openings-/kantoortijden en het maken van een afspraak op de website van de 
gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0297 29 16 16 of gemeente@derondevenen.nl.
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