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.

Gemeente hijst
regenboogvlag op
Coming-Outdag

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.

Dinsdag 11 oktober was het ComingOutdag. Wethouder Cees van Uden hees
die dag samen met raadslid Melissa Bloem
(InwonersCollectief) de regenboogvlag in top.
De ingang van het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein kreeg hiermee kleur.
De gemeente vindt het belangrijk om deze
dag stil te staan bij de acceptie van LHBTIQ+.
De regenboogvlag moet onderstrepen dat
iedereen welkom is in De Ronde Venen,
ongeacht geaardheid of genderidentiteit.

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
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 41 – 14 oktober 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

Wilgenlaan 15 in Vinkeveen

Steiger legaliseren

Z/22/215824

29-09-2022

Herenweg 276R 14 en 17 in Vinkeveen Plaatsen dakkapellen op twee
recreatiewoningen

Z/22/215901

01-10-2022

Veldweg 2 in Waverveen

Bouw bedrijfswoning

Z/22/215911

03-10-2022

Waverveense pad 17 in Vinkeveen

Dode kastanjeboom kappen

Z/22/215946

03-10-2022

Zuster den Hertoglaan 2 in Mijdrecht

Plaatsing dakkapel voorzijde woning

Z/22/215956

03-10-2022

25 en 26 oktober: laatste ronde tegeltaxi
Er zijn nog een paar plekjes vrij voor de laatste ronde van
de tegeltaxi op 25 en 26 oktober. De tegeltaxi haalt tegels
op die u eruit hebt gehaald om meer groen in uw tuin te
maken. Om inwoners aan te moedigen tegels te vervangen
voor groen doet de gemeente mee met het NK Tegelwippen.
Tegen ruim 40 gemeenten uit heel Nederland strijdt De
Ronde Venen tijdens het Nederlands kampioenschap. Met
als doel de meeste tuintegels om te ruilen voor groen. En
dit is belangrijk, omdat groen zorgt voor verkoeling. En dat
is hard nodig tijdens deze hitte.
Om het voor inwoners nog makkelijker te maken om
hun tuinen te vergroenen, is de gemeente in april met de
tegeltaxi gestart. De tegeltaxi gaat nog een ronde doen op
25 en 26 oktober. Op dinsdag 25 oktober halen we de tegels
op in Mijdrecht, Wilnis, De Hoef en Amstelhoek. En op
Woensdag 26 oktober halen we de tegels op in Vinkeveen,
Waverveen, Abcoude en Baambrugge. Inwoners melden
zich aan op www.derondevenen.nl/tegeltaxi . Dit kan tot
uiterlijk een week voor de ophaaldag.
En vol =vol. Alleen tuintegels worden opgehaald, dus geen
ander (tuin)afval. Andere voorwaarden zijn te vinden op de
website: www.derondevenen.nl/tegeltaxi

Publicatie

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

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De
Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.

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

Dorpstraat 72 in Mijdrecht

Ontheffing plaatsen vuilcontainer open
opslagcontainer

Z/2022/025556 05-10-2022

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 volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Kievitslaan 48 in Vinkeveen

Tijdelijk plaatsen vuilcontainer

Z/2022/024066

29-09-2022

Rondweg 3 in Mijdrecht

Ontheffing vuilcontainer dicht opslagcontainer
bouwhekken rondom zeecontainer

Z/2022/024264

04-10-2022

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.

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Hofland 170 in Mijdrecht

Plaatsen dakkapel aan zijkant woning

Z/22/214883

03-10-2022

Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij
Van Voorthuijsenhof 31 in Abcoude
Dit besluit ligt met ingang van donderdag 13 oktober 2022
gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.
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 Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift
ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland 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. Aan het indienen van een verzoek
om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht)
verbonden.

Bekendmakingen en mededelingen (week 41 – 14 oktober 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.

Verleende omgevingsvergunningen

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer R. Schoonderwoerd Buko
Infrasupport via T. 030-3031300

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Heulweg 22 in Vinkeveen

Dakopbouw

Z/22/214480

03-10-2022

Burgemeester Padmosweg 206 in
Wilnis

Het verbouwen en vergroten van het bestaande
hoofdgebouw

Z/22/204197

04-10-2022

Donkereind 28A in Vinkeveen

Tijdelijke bewoning

Z/22/202827

05-10-2022

Botsholsedijk 3A in Waverveen

Het slopen van 2 schuren en bouwen
werktuigenberging

Z/21/193823

05-10-2022

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.

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:
Evenement/aanvraag

Zaterdag 19 november

Sintintocht Vinkeveen

De Baambrugse Zuwe is t.h.v. huisnummer 127 op 20 oktober 2022 van 08.00 uur t/m 16.00 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 i.v.m. werkzaamheden aan kabel en leidingen.

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

Datum

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Baambrugse Zuwe t.h.v. nr 127

Tijdstip

Locatie

Van 12.00 uur – 17.00 uur Sportpark de Molmhoek,
Mijdrechtse Dwarsweg 4,
3645 GA Vinkeveen

Activiteit
Versterkt
geluid

Deze aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. 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 schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en
met 21 oktober 2022. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team Integrale
Veiligheid, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over
deze aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 29 16 16

Bomenkap Bovendijk
In opdracht van de Gemeente De Ronde Venen start op maandag 24 oktober het kappen.
van 112 bomen langs de Bovendijk in Wilnis. Dit gebeurt ter voorbereiding op de reconstructie van de Bovendijk.
Noodzaak
De bomenkap is nodig, omdat de dijk opgehoogd wordt. De stabiliteit van de bomen wordt daarmee aangetast. Daarnaast
onttrekken de bomen veel water uit de veendijk. Het gevolg is dat de rijbaan verzakt en de dijk minder stabiel wordt
Nieuwe bomen
Van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht mogen geen bomen geplaatst worden op een dijk. Langs de Bovendijk
hebben altijd bomen gestaan, die beeldbepalend zijn en daarnaast een grote belevingswaarde hebben voor bewoners. De
gemeente Ronde Venen heeft daarom in overleg met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, afspraken gemaakt om nieuwe
bomen terug te planten. Voor alle te kappen bomen komt een nieuwe boom terug.
Hinder voor de omgeving
De kapwerkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 24 oktober. Voor doorgaand verkeer is de weg afgesloten van 07.00
uur tot 17.00 uur. Er worden verkeersregelaars ingezet om omwonenden langs de werkzaamheden te begeleiden.
Start reconstructie werkzaamheden
Op maandag 31 oktober wordt begonnen met de reconstructie werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden wordt de
dijk opgehoogd en de wegfundering en het asfalt vernieuwd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind mei 2023
afgerond.

Renovatie plantsoenen winterperiode 2022
De gemeente gaat tijdens de wintermaanden plantsoenen opknappen. Dit houdt in dat de beplanting gerooid gaat worden.
Hierna zullen de plantsoenen herplant gaan worden tenzij het anders is aangegeven.
De meest voorkomende redenen om een plantsoen aan te pakken zijn:
- de beplanting ziet er verwaarloosd uit of is vertrapt.
- de beplanting is te hoog en/ of te breed
- de beplanting is moeilijk te onderhouden.
Om u nader te informeren volgt hieronder een globale opsomming van de werkzaamheden.
Op de volgende plaats in Abcoude worden struiken gerooid en nieuwe struiken terug geplant.
Burg. des Tombeweg

plantsoenvak achter dr. Sloetlaan 7, omvormen naar gras met heesters

Op de volgende plaatsen in Vinkeveen worden struiken gerooid en nieuwe struiken terug geplant.
Aetsveld
Conincksmeer
Cuilensmeer
Groenland
Gruttolaan
Kerklaan
Loopveldweg
Scholeksterlaan

plantsoenvak tegenover nr. 61
plantsoenvak naast nr 31
plantsoenvak naast nr. 41
plantsoenvak naast nr. 25
plantsoenvak naast Wulpenlaan nr.2 omvormen naar gras met haag
plantsoenvak tegenover nr. 15
plantsoenvak naast nr. 7
plantsoenvak achter nr 16-18

Op de volgende plaats in Wilnis worden struiken gerooid en nieuwe struiken terug geplant.
Vossestaart

Plantsoenvakken tegenover nr. 24-34

Voor vragen kunt u mailen met groen@derondevenen.nl

