
Gemeentenieuws 

Hulp aan Oekraïne
Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog 
in Oekraïne en willen graag helpen om het 
leed te verzachten. Steun bieden kan op 
verschillende manieren, meer informatie 
hierover is te vinden op de website van de 
gemeente. Hier vindt u ook een overzicht 
met veelgestelde vragen en antwoorden. 
Speciaal voor particulieren die een 
opvangplek willen aanbieden heeft de 
Rijksoverheid een handreiking opgesteld. 
Deze en alle andere actuele informatie 
rondom Oekraïne is te vinden op 
www.derondevenen.nl > hulp aan Oekraïne.

Repair Café IN DE RONDE VENEN

MIJDRECHT IN DE BUURTKAMER
G. van Aemstelstr. 5 3641 AP Mijdrecht
Iedere tweede en vierde donderdag van 
de maand van 14.00 - 16.00 uur 

T. 0297-288 466 (tijdens openingstijden) 
E. repaircafemijdrecht@stdb.nl

ABCOUDE IN ONTMOETINGSCENTRUM 
DE ANGSTELBORGH
Iedere eerste vrijdag van de maand van 
10.00 - 12.30 uur.
Dorpszicht 22
1391 LX Abcoude
Tel..0297-230 280

BAAMBRUGGE IN DORPSHUIS DE 5 BOGEN
Elke eerste dinsdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur

Prinses Margrietstraat 10
1396 JX Baambrugge
Tel. 0294-291955

VINKEVEEN IN DE BOEI
Elke derde maandag van de maand van 
9.30 tot 12.00 uur.
Kerklaan 32 
3645 EV Vinkeveen
Tel. 0297-261734

Gemeente helpt buitensportverenigingen verduurzamen 
WVA: “Ledverlichting bespaart ons een slok op een borrel in energiekosten’’ 
De energiecrisis zorgt voor grote problemen. 
Ook buitensportverenigingen voelen de 
aanzienlijke kostenstijging. Speciaal voor hen 
stelt gemeente De Ronde Venen een aantal 
maatregelen voor: verenigingen versneld 
laten overstappen naar ledverlichting én een 
Duurzaamheidsfonds waarmee zij alle andere 
verduurzamingsoplossingen stimuleert. In 
totaal is 1,6 miljoen euro door de gemeenteraad 
beschikbaar gesteld.  

Wie denkt aan buitensportverenigingen denkt 
vermoedelijk aan hockey, voetbal en tennis. 
Toch valt ook de watersport in deze categorie. 
Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude 
heeft een accommodatie op Eiland 4 en komt 
in actie om deze te verduurzamen. “Dat is 
ook nodig want we hebben een behoorlijk 
energieverbruik’’, stelt Kelly Pauw, secretaris 
van de watersportvereniging. “We verbruiken 
namelijk niet alleen energie voor ons gebouw, 
maar ook voor in de haven.’’ 

Zonnepanelen
Om op een duurzame manier in dit 
energieverbruik te voorzien, zijn begin 
december zonnepanelen op het dak geplaatst. 
“Voor de aanschaf van deze panelen maken 
we gebruik van de BOSA, een landelijk 
fonds om duurzaamheidsinitiatieven voor 
buitensportverenigingen te stimuleren. 
Vanuit deze regeling wordt - als we aan de 
voorwaarden voldoen - 30% bekostigd. Wordt 
de BOSA aanvraag verleend dan vragen we de 
Gemeente De Ronde Venen om een bijdrage uit 
haar Duurzaamheidsfonds  ”

Ledverlichting
Naast aanspraak op het Duurzaamheidsfonds 

maakt Watersportvereniging Vinkeveen 
Abcoude gebruik van de mogelijkheid om 
versneld over te stappen op ledverlichting. 
“Van oudsher is bepaald dat wij als vereniging 
de verantwoordelijkheid dragen voor de 
verlichting van onze haven’’, vervolgt Kelly. 
“Die lantaarnpalen waren altijd voorzien van 
ouderwets, geel licht, maar zijn inmiddels 
vervangen door ledverlichting. Een mooie, 
concrete stap die ons 50% van de kosten voor 
havenverlichting bespaart.” 

Kleine maatregelen
Naast de plaatsing van de zonnepanelen op het 
dak en de ledverlichting in de lantaarnpalen, 
heeft Watersportvereniging Vinkeveen 
Abcoude nog meer maatregelen getroffen 
om haar accommodatie te verduurzamen. 
“We hebben radiatorfolie aangebracht en 
de tijdsklokken beter ingesteld”, licht de 
secretaris toe. “Daarnaast onderzoeken we 
mogelijkheden om ons gasverbruik terug te 
dringen. De CV ketel is al vervangen door een 
ketel met hoog rendement, maar wellicht 
kan een uitbreiding met een warmtepomp 
nog meer besparing geven. Met de BOSA in 
combinatie met het Duurzaamheidsfonds van 
de gemeente komen dure investeringen wel 
meer binnen handbereik.”

Groei
Met alle duurzaamheidsmaatregelen is de club 
straks weer klaar voor de toekomst. En dat is 
nodig, want de 80-jarige watersportvereniging 
zit in de lift. “Het aantal leden groeit”, vervolgt 
Kelly vol trots. “Datzelfde geldt voor ons 
aanbod. Zo kun je naast zeilen ook bij ons 
komen om te suppen. Komend jaar willen we 
misschien ook sloeproeien introduceren…” 

Hoe dan ook wordt het komend jaar voor de 
vereniging bijzonder. “Dan vindt van 23 tot 
en met 28 juli het Europees kampioenschap 
Sharpiezeilen plaats in Vinkeveen ”, stelt Kelly. 
“Dat wordt een groot feest; met deelnemers uit 
Nederland, Engeland, Duitsland en Portugal! 
Zeilers uit die landen komen heel graag naar 
Vinkeveen.”

Buitensportverenigingen die ook gebruik 
willen maken van de subsidie van de 
gemeente, kunnen zich aanmelden via 
sport@derondevenen.nl. De regeling voor 
de ledverlichting loopt in 2022 en 2023. De 
regeling voor de overige energiebesparende 
maatregelen heeft een looptijd van vijf jaar.

Sportgala op 20 januari in Piet Mondriaangebouw 
Wie zijn dé sporters van 2022? Wie 
hebben vorig jaar de meest opmerkelijke 
sportprestaties geleverd? Dat wordt 20 januari 

2023 bekend gemaakt tijdens het Rondeveense 
Sportgala in het Piet Mondriaangebouw 
aan de Broekzijdselaan 46 in Abcoude. De 

presentatie van het Sportgala is in 
handen van Patrick Lodiers. 

Tijdens een afwisselend 
programma met theater, 

dans en interviews 
wordt onthuld wie zich 
Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Sport-
vrijwilliger en Sport-
talent van het jaar mag 
noemen in De Ronde 
Venen.

Het Sportgala begint 
om 19.30 uur (inloop 
vanaf 19.00 uur) en 

duurt tot ongeveer 21.15 uur. Aansluitend is er 
tot 22.30 uur gelegenheid om na te praten met 
een hapje en een drankje. Inwoners zijn van 
harte welkom het gala bij te wonen, de toegang 
is gratis. Dresscode: feestelijke kleding.

Komt u ook? Dan graag aanmelden via 
www.derondevenen.nl/sportgala.

Secretaris Kelly Pauw bij Watersportvereniging Vinkeveen 
Abcoude

Patrick Lodiers

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres        Postadres
Croonstadtlaan 111        Postbus 250
3641 AL Mijdrecht        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 09.00 - 11.00 / 13.00 - 15.00
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële 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.



Bekendmakingen en mededelingen (week 3 – 20 januari 2023)

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 
offi  ciële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van 
offi  ciële 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

Blomswaard 9 in Abcoude Aanvraag renovatie en uitbreiding woning Z/23/223459 04-01-2023

Herenweg 97 in Vinkeveen Nieuwbouw appartenmentencomplex Z/23/223524 06-01-2023

Oudeland 39 in Vinkeveen Verbouwing Z/23/223529 07-01-2023

Groot Mijdrechtstraat 81 in Mijdrecht Vervangen demiwater unit door Reverse Osmose 
unit

Z/23/223545 09-01-2023

Voetangelweg 5 in Abcoude Verbouw en renovatie boerderij, Voetangelweg 
5-6

Z/23/223556 09-01-2023

Henk Oostveenstraat 8 in Abcoude Verwijdering interne dragende wand voor 
aanbrengen nieuwe constructie

Z/23/223612 10-01-2023

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

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

Nabij Poldermolen 2 
in Mijdrecht

Tijdelijk plaatsen van Vuilcontainer, opslagcontainer en 
Bouwkeet i.v.m. het verduurzamen van de woningen

Z/2023-000705 09-01-2023

Meerzicht 1 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van container i.v.m een verbouwing Z/2023-000800 10-01-2023

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

Baambrugse Zuwe 127A in Vinkeveen Vergroten kelder Z/22/218939 09-01-2023

Vennicxstraat 36 in Abcoude de bouw van een erker Z/22/216433 11-01-2023

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 worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 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.

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

Wipmolen 34 in Mijdrecht Tijdelijke plaatsen van een container, dixi en een schaftkeet 
i.v.m. een verbouwing 

Z/2023-000374 10-01-2023

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 aanvraag omgevingsvergunningen

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Herenweg 115 te Vinkeveen aanleggen van een uitweg Z/2023-000256 10-01-2023

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 ingediend worden bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 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 Datum 
ontvangen

De Hilt 7 in Abcoude het vervangen van de beschoeiing Z/22/217627 09-01-2023

Oosterlandweg 37 D in Mijdrecht Slopen bestaande kassencomplex tbv nieuwe 
laadkuil

Z/22/218145 10-01-2023

Aanvraag evenementenvergunning B-categorie

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

Datum Evenement/aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit

Woensdag 16 tot 
en met zaterdag 19 
augustus 2023

Wilnis Festival woensdag van 12.00 uur – 01.30 
uur Donderdag van 12.00 uur 
– 01.30 uur Vrijdag van 12.00 
uur – 02.30 uur Zaterdag 12.00 
uur – 02.30 uur

Speelwoud, 
Pieter 
Joostenlaan, 
3648 XS in 
Wilnis

Versterkt geluid, 
woensdag en 
donderdag tot 00.30 
uur. Vrijdag en 
zaterdag tot 01.30 uur.

Deze aanvraag ligt ter inzage bij vergunningverlening Veiligheid en Facilitair. U kunt een afspraak maken via E. iv@
derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 
24 februari 2023. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team 
Veiligheid en Facilitair, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. 
Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 291616.

Melding Besluit uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding akkoord is bevonden:

Globale locatie Omschrijving Datum verzonden

Groenlandse kade 3 in Vinkeveen Realiseren van een nieuwe uitrit 19-06-2019

Agenda gemeentepagina

Voor inwoners van Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen organiseert de gemeente 
inloopbijeenkomsten om te controleren of pand/grond goed in het ontwerpbestemmingsplan staat. Dit kan op 
onderstaande data en locaties: 

• Maandag 23 januari   Raadszaal gemeentehuis   Mijdrecht  17.00 – 19.00 uur
• Dinsdag 24 januari  Eendracht   Abcoude  17.00 – 19.00 uur
• Donderdag 26 januari Willisstee   Wilnis  17.00 – 19.00 uur

Nieuws uit de gemeenteraad
Gisteravond, donderdag 19 januari, 
vergaderden de commissieleden over de 
volgende onderwerpen:
-  Wijziging verordening jeugdhulp 2020. 

Door deze verordening te actualiseren sluit 
deze beter aan op gewijzigde wetten en 
vastgesteld beleid vanuit de gemeente. Ook 
zijn er een aantal tekstuele verbeteringen 
doorgevoerd.

-  Laadvisie. Deze visie is er om voldoende 
laadmogelijkheden voor elektrische 
voertuigen in de gemeente te realiseren.

-  Water- en RioleringsPlan. Eens in de 5 
jaar maakt de gemeente een plan om de 
verschillende, veranderende waterstromen 
zo goed mogelijk te regelen. Dit wordt 
vastgelegd in het Water- en RioleringsPlan. 
In dit plan staat beschreven hoe de 
gemeente op een doelmatige manier 

omgaat met de zorgplichten voor stedelijk 
afvalwater, hemelwater en grondwater en 
de bekostiging hiervan.

Daarnaast hebben de leden van de commissie 
op verzoek van het CDA nog gesproken over 
de raadsinformatiebrieven.
-  Raadsinformatiebrief Twistvlied. Deze 

raadsinformatiebrief gaat over de 
overdracht van de gronden en de start 
van de bouw van 50 sociale huur-/
koopwoningen op de Twistvlied-locatie.

-  Raadsinformatiebrief Stand van zaken 
grondtransporten in onze gemeenten. 
Grondtransporten hebben de aandacht 
van de raad omdat deze kunnen leiden 
tot hinder voor bewoners, onveilige 
verkeerssituaties en schade aan 
wegen. In deze raadsinformatiebrief 
kondigt het college onder andere 

aan te gaan onderzoeken hoe ze met 
verkeersmaatregelen grondtransporten 
binnen de bebouwde kom kunnen 
beperken.

Wat het vervolg is met deze drie 
raadsvoorstellen hangt af van hoe de 
vergadering van gisteravond is verlopen. Er 
zijn drie opties: De commissie kan verzoeken 
het onderwerp niet te behandelen in 
de raadsvergadering, de commissie kan 
verzoeken het onderwerp te plaatsen op de 
meningsvormende agenda van de raad of de 
commissie kan verzoeken het onderwerp te 
plaatsen op de besluitnemende agenda. Het 
resultaat van de commissie kunt u terugvinden 
via derondevenen.raadsinformatie.nl. Ook 
wordt in de loop van vrijdag 20 januari 
de agenda voor de raadsvergadering 
gepubliceerd. Tijdens deze raadsvergadering 

zal in ieder geval de gemeenteraad gevraagd 
worden Vera Hageman en Yara Veldhuisen als 
kinderburgemeesters te benoemen.

De griffi  ebrief
Wellicht was u voorheen al bekend met onze 
griffiebrief. Een wekelijkse brief die u per mail 
kon ontvangen en waarmee u op de hoogte kon 
blijven van het werk van de gemeenteraad. De 
wekelijkse mail bestaat niet meer, maar de brief 
nog wel! Elke vrijdagmiddag wordt de griffiebrief 
geplaatst op derondevenen.raadsinformatie.
nl onder het kopje documenten. Naast de 
griffiebrief kunt u onder documenten nog meer 
vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vragen 
die raadsleden stellen, besluitenlijsten en 
raadsinformatiebrieven. Kijk gerust eens rond. 
Heeft u vragen over onze website of eventueel 
ideeën. Schroom niet en neem contact op met 
de griffie per mail via griffier@derondevenen.nl.



Bekendmakingen en mededelingen (week 3  – 20 januari 2023)

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met S. Toorenburgh van de firma BAM Telecom B.V. via 
T. 088 – 712 37 59.

De Hoef en Amstelhoek, gedeeltelijke wegafsluiting Kromme Mijdrecht/
Mennonietenbuurt. Locatie wegafsluiting

De Kromme Mijdrecht is t.h.v. huisnummer 1 E tot aan Mennonietenbuurt 116 van 09 januari 2023 om 07.00 uur t/m 27 
januari 2023 om 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten voor al het verkeer. De rijbaan wordt afgesloten en verkeer kan om en om 
passeren via rijplaten in de berm. Het verkeer zal worden geregeld met tijdelijke verkeerslichten.
Het verkeer kan passeren maar houdt u rekening met een langere reistijd. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een 
minimum te beperken.

Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. werkzaamheden aan ondergrondse kabels en leidingen waarvoor ook asfalt gezaagd moet 
worden.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer J. van Soest van de firma Van Voskuilen 
Infratechniek via T. 06 – 46 59 61 28.

• Dinsdag 31 januari  Ons Streven  Amstelhoek 17.00 – 19.00 uur
• Donderdag 2 februari  De vijf Bogen  Baambrugge 17.00 – 19.00 uur
• Maandag 6 februari   De Boei   Vinkeveen  17.00 – 19.00 uur

Geef u vooraf op!
Wilt u naar een van de inloopbijeenkomsten toe? 
Meld u dan vooraf aan via www.derondevenen.nl/bestemmingsplandorpskernen

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Rietveld

Locatie wegafsluiting
De straat Rietveld is t.h.v. huisnummers 54 t/m 62 op 27  januari 2023 van 08.00 uur t/m 16.00 uur in zijn geheel afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze wegafsluiting niet. Tijdens de werkzaamheden is het 
eenrichtingsverkeer in dat deel van de straat tijdelijk niet van toepassing tbv de bereikbaarheid van de huisnummers 62 
t/m 64.
In verband met de werkzaamheden zijn de parkeerplaatsen ten noorden van huisnummer 34 die dag ook afgesloten. Wij 
vragen u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren.

Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. de aanleg van coax kabel voor de Rietveld 42 in opdracht van VodafoneZiggo.


