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.
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@servicepuntderondevenen.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

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

Werkzaamheden
Vinkeveen, gehele wegafsluiting Wulpenlaan en Snippenlaan
De werkzaamheden van 4 oktober tot en met 8 oktober zijn door omstandigheden niet door
gegaan en daarom is de Wulpenlaan nu van 25 oktober 8.00 uur tot 27 oktober 17.00 uur en
de Snippenlaan van 28 oktober 8.00 uur tot 29 oktober 17.00 uur in zijn geheel afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers (als zij afstappen) geldt deze wegafsluiting
niet. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken.
Deze maatregel is nodig voor het ongeschikt maken van woningen voor vleermuizen met behulp
van een vrachtwagenhoogwerker in opdracht van GroenWest.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
heer K. Smallenburg van GroenWest via 088 – 012 90 00.
Abcoude, gehele wegafsluiting Stationsstraat
De Stationsstraat is ter hoogte van huisnummer 14 van 26 oktober 7.00 uur tot 27 oktober 16.00
uur in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers (als zij
afstappen) geldt deze wegafsluiting niet. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een
minimum te beperken.
Deze maatregel is nodig voor het maken van huisaansluitingen in opdracht van Stedin, Vitens,
KPN en Ziggo waarvan een aantal in het midden van de weg onder het asfalt liggen. Daarom zal
het asfalt open moeten worden gezaagd en kan er geen verkeer passeren.
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met mevrouw
G. van Wijk van de firma Van Vulpen B.V. via 0183-61 11 04..
Mijdrecht, verkeershinder Constructieweg
De Constructieweg is op 1 november van 8.00 uur tot 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Het
verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars en kan passeren maar houd u rekening met
een langere reistijd. De gedeeltelijke afsluiting is nodig voor bodem onderzoek..
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer
M. Souna van de firma Versluys Verkeerstechniek B.V. via 023 – 558 08 29.
Abcoude, gehele wegafsluiting Nieuw Amsterdamseweg
De Nieuw Amsterdamseweg is op 2 november van 10.00 uur tot 14.00 uur en op 3 november van
6.30 uur tot 13.00 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 vervangen van asfalt en straatwerk in verband met achterstallig
onderhoud en verkeersveiligheid.
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer A.
Twemlow van de firma D. van der Steen B.V. via 06 – 26 56 66 61.
Abcoude, gehele wegafsluiting Burgemeester des Tombeweg
De Burgemeester des Tombeweg is van 1 november van 07.00 uur tot 4 november 16.00 uur
in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze
wegafsluiting niet. Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten een vrije doorgang door
het werk vak. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken.
Deze maatregel is nodig voor het vervangen van asfalt en straatwerk in verband met achterstallig
onderhoud en verkeersveiligheid.
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer A.
Twemlow van de firma D. van der Steen B.V. via 06 – 26 56 66 61.

Vergaderingen politieke commissies
Op donderdag wordt er vergadert door de
raad.
Donderdag 28 oktober 19.00 uur:
Begrotingsraad
Tijdens deze vergadering staan onder meer de
volgende punten op de agenda:
-		 Programmabegroting 2022
-		 Bestuursrapportage 2021
Donderdag 28 oktober 23.00 uur:
Besluitnemende vergadering
Tijdens deze vergadering staan onder meer de
volgende punten op de agenda:
-		
Vaststelling korte weergave van de
raadsvergadering van 29 en 30 september
2021
-		Akkoordstukken

Inbreng van inwoners
De vergadering van de Begrotingsraad start
om 19.00 uur. Inwoners kunnen digitaal een
inbreng hebben door die tevoren te mailen
aan m.degraaf@derondevenen.nl of j.jonker@
derondevenen.nl met vermelding van het
onderwerp waarop ze willen reageren.
Als u persoonlijk in de vergadering wilt
meespreken, kunt u zich tevoren aanmelden.
Dat kan door een mail te sturen aan één van
de adressen hierboven of door te bellen met
29 17 85 of 29 18 89. U moet zich uiterlijk 12.00
uur op de dag van de vergadering aanmelden.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en een volledige en
actuele agenda op www.derondevenen.nl >
bestuur en organisatie > gemeenteraad

		 (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

Op de hoogte blijven van
vergunningaanvragen in
uw buurt?
Gemeente De Ronde Venen plaatst alle
officiële publicaties van de gemeente
op
officielebekendmakingen.nl.
Wilt
u geïnformeerd worden over officiële
publicaties? Dan kunt u zich abonneren
op de e-mailservice om berichten digitaal
te ontvangen. Abonneren doet u op www.
overuwbuurt.overheid.nl.
Hoe werkt het?
• Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl
• Vul uw e-mailadres in bij ‘e-mailservice’
• Voer uw adres in en het gebied waarover u
berichten wilt ontvangen
• Geef aan welk soort berichten u wilt
ontvangen
• Bevestig de e-mailservice
U kunt zich altijd afmelden voor deze
e-mailservice.
Officiële publicaties als service ook in De
Groene Venen
Als service plaatsen we bepaalde publicaties
ook op de gemeentepagina in De Groene
Venen en op onze website. Rechten kunnen
alleen worden ontleend aan de publicatie op
officielebekendmakingen.nl
(elektronisch
Gemeenteblad).
Op
lokaleregelgeving.
overheid.nl vindt u onze beleidsregels en
verordeningen die op dit moment gelden.
Alles op 1 website
Het is nu mogelijk om op 1 website alle
algemene bekendmakingen, mededelingen
en kennisgevingen van de overheid te
vinden en te raadplegen. Alle gemeenten,
provincies en waterschappen, maar ook de
rijksoverheid zijn verplicht te publiceren op
officielebekendmakingen.nl. Zo is alle officiële
overheidsinformatie vindbaar en toegankelijk
op officielebekendmakingen.nl.

Oktober tuintip
Wilt u ook in de herfst genieten van kleur in
uw tuin? Het najaar is de beste planttijd voor
vaste planten, heesters en bomen. De grond is
nog vrij warm, zodat de planten voor de winter
al aanslaan. In het voorjaar is er daarom direct
al een goed resultaat. Dit bespaart dus tijd.
In de herfst valt er meestal voldoende regen,
zodat water geven niet of nauwelijks nodig
is. Mooie herfstbloeiers zijn bijvoorbeeld
de herfstaster, gele zonnehoed, chrysant
en verschillende geraniumsoorten. U kunt
de planten in potten zetten, maar door wat
tegels uit de tuin te wippen creëert u ook snel
en goedkoop plek voor groen.

Officiële bekendmakingen en mededelingen (week 42 – 22 oktober 2021)
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële
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
officiële 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

Willem van Abcoudelaan 5 in Abcoude

Het uitbreiden van de woning aan de
achterzijde en de zijgevel

Z/21/190063

06-10-2021

Molmlaan 2 in Wilnis

Het gedeeltelijk wijzigen van de
handelsreclame van de Jumbo t.b.v. Pick-up
Point

Z/21/190092

06-10-2021

de Borsaliastraat 35 in Mijdrecht

Vervangen houten bekleding voorzijde
woning voor koraliet

Z/21/190099

06-10-2021

Burgemeester Padmosweg 74 in Wilnis

Bouwen tuinhuis in achtertuin

Z/21/190174

07-10-2021

Amsterdamsestraatweg 14 in Abcoude

Plaatsen dakkappellen Amsterdamse straat
weg 14-16

Z/21/190250

11-10-2021

Gein-Zuid 38 in Abcoude

Funderingsherstel

Z/21/190275

11-10-2021

Meeuwenlaan 24 in Vinkeveen

Vergroten van de woning door middel van
Z/21/190326
plaatsen van een nokverlegging en dakkapel

12-10-2021

De Hoef Westzijde 12 in de Hoef

Het uitbreiden van een woonhuis met een
garage als onderdeel van het hoofdgebouw

12-10-2021

Z/21/190328

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Herenweg 276 A in Vinkeveen

Het vervangen van een recratiewoonark

Z/21/186607

27-09-2021

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

Langhuis 22 in Wilnis

Fundering langs watergang

Z/21/187015

13-10-2021

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

Rendementsweg 11 in Mijdrecht

Aanleggen van een uitweg aan de
Rendementsweg 11

Z/21/0009670

21-10-2021

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 MiddenNederland, 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:

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
verzonden

Croonstadtlaan nabij 85 in Mijdrecht

Hoogwerker parkeren op parkeerplaats

Z/21/0010336

15-10-2021

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

Selijnsweg 10 in Waverveen

Het vervangen van houten kozijnen door
kunststofkozijnen

Z/21/189192

11-10-2021

Henrick Trajectinusstr 5 in Mijdrecht

Plaatsen schutting

Z/21/188950

11-10-2021

Groenlandse kade 9 in Vinkeveen

Plaatsen tijdelijke loods

Z/21/189807

13-10-2021

Lakenveld 10 in Abcoude

Plaatsen verdiepte fietsenberging

Z/21/185672

13-10-2021

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 MiddenNederland, 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.

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

Diverse rotondes in Abcoude

Plaatsen tijdelijke tekstbordjes door O.V.A.B.
voor het bewust maken van Abcoude.
nl. voor de periode 1 oktober 2021 t/m 30
september 2022

Z/21/21.0008207

21-10-2021

Croonstadtlaan nabij 85 in Mijdrecht

Tijdelijk parkeren van een
hoogwerker door Talen West B.V. voor
schilderwerkzaamheden appartementen
complex voor de periode 18 oktober t/m 5
november 2021

Z/21/ 0010336

21-10-2021

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 MiddenNederland, 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.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Globale locatie

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Datum

Evenement/Aanvraag

Tijdstip

Locatie

Activiteit

Zondag 20 februari 2022

Bosdijkloop

11.00 uur – 14.30 uur

De Boei
Tuinderslaantje,
3645 KT Vinkeveen

Afsluiten
Roerdompstraat

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 5 november 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.

Wijzigingsplan “Mijdrechtse Dwarsweg 12a”

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening
juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
college van de Ronde Venen op 12 oktober 2021 het wijzigingsplan “Mijdrechtse Dwarsweg 12a” in Wilnis (NL.IMRO.0736.
BPW011mijdwars12a-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 23 oktober 2021 gedurende zes weken
ter inzage liggen. En zijn op de volgende manieren te raadplegen:
• De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De
stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken
door te mailen naar E. omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met T. 0297 29 16 16.
• De verbeelding van het authentieke wijzigingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
• De authentieke planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie
http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.
• U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl
Inhoud
Het wijzigingsplan ‘Mijdrechtse Dwarsweg 12A’ maakt het planologisch mogelijk om de vorm van het bouwvlak te wijzigen,
zodat een werktuigenberging kan worden gerealiseerd..
Beroep
Van 24 oktober 2021 tot en met 6 december 2021 kan door belanghebbenden tegen het wijzigingsplan bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld.
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

Addendum mandaat zelfstandigenregeling Tozo DRV

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 september 2021 het addendum mandaat zelfstandigenregeling
Tozo DRV. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb2021-347406.html
Nadere regels en beleidsregels jeugdhulp De Ronde Venen 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 september 2021 eveneens de Nadere regels en beleidsregels
jeugdhulp De Ronde Venen 2021 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-345253.html
Officiële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als
service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend
aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze
beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

