
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 

Bied uw takken gratis 
aan op de Takkendag
Op donderdag 11 november kunnen 
inwoners hun takken gratis aanbieden 
langs de openbare weg. Om de inzameling 
goed te laten verlopen, vragen we iedereen 
zich aan deze regels te houden: 

1.  Zorg dat de gebundelde takken uiterlijk 
om 7.30 uur goed zichtbaar aan de 
openbare weg liggen. De inzameling 
begint vanaf 7.30 uur. Bied de takken pas 
aan op de inzameldag. Zo voorkomen 
we dat het over de weg waait of dat 
anderen er tuinafval bij leggen.

2.  Bind de takken stevig met touw bij elkaar 
tot hanteerbare bundels. Dit voorkomt 
dat het afval wegwaait. Los tuinafval 
wordt namelijk niet meegenomen.

3.  Bied maximaal 2,5 m3 aan. En de takken 
mogen niet dikker dan 7 cm zijn.

4.  Verpak de takken niet in plastic of 
dozen; de inzameldienst neemt ze dan 
niet mee.

5.  De bundels mogen niet langer dan 150 
cm en niet zwaarder dan 20 kilo zijn.

6. Fijn snoeiafval en takken die niet 
gebundeld kunnen worden, mogen in 
de gft-container.

De takken hoeven niet te worden 
aangemeld voor de inzameling. 
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Vergaderingen politieke commissies
Op woensdag en donderdag wordt er vergaderd door verschillende politieke commissies. 

Woensdag 10 november 19.00 uur: Ruimtelijke Zaken & Publieke Werken
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
-  Ontwikkelkader De Hoef Oostzijde 67A
-  Woningtoewijzing Stationslocatie 
-  Transitievisie Warmte 

Donderdag 11 november 19.00 uur: Algemeen Bestuurlijk Zaken Financiën & Samenleving en 
Inwonerszaken
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
-  Onderzoek dorpshuizen door Rekenkamercommissie
-  Begrotingswijziging 2021-1 GGD regio Utrecht
-  Motie Ronde Venen Belang over vorming nieuwe recreatieschap Vinkeveense Plassen 

Inbreng van inwoners
De vergaderingen van de politieke commissies 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

Doe ook in De Ronde Venen mee aan de workshop: 
'Wat kenmerkt uw buurt?'
U kent uw omgeving als geen ander! Daar wil de gemeente Amsterdam méér over weten. Zij 
onderzoekt de vraag op welke plekken in de gemeente Amsterdam duurzame energie opgewekt kan 
worden, zoals windenergie. Ook uw kennis en ervaring over de omgeving is daar heel belangrijk in. 

Zoekgebied Amsterdam Zuidoost
In stadsdeel Amsterdam Zuidoost komen mogelijk windmolens. Daarom wil de gemeente 
Amsterdam juist van bewoners en bezoekers in de buurt van dit gebied weten hoe deze omgeving 
wordt ervaren. Het zoekgebied Zuidoost ligt in de buurt van De Ronde Venen. Daarom vragen we 
ook u om mee te doen aan dit onderzoek. Waar komt u vaak en waarom? Wat vindt u fijn of niet 
fijn aan uw buurt? Wij horen graag hoe u uw buurt beleeft. 

Workshop over uw buurt
Gemeente Amsterdam haalt deze informatie op door middel van een workshop. Tijdens de 
workshop beantwoordt u verschillende vragen over uw omgeving. De workshop is voor iedereen 
toegankelijk, jong en oud, Amsterdammer of bewoner van een buurgemeente.

Aanmelden
Er kunnen per workshop ongeveer 30 mensen meedoen en het duurt maximaal een uur. Ga voor 
meer informatie en om u aan te melden naar www.amsterdam.nl/windenergie. 

Werkzaamheden
Mijdrecht, gehele wegafsluiting Molenland
Molenland is op 8 november van 07.00 uur tot 16.00 uur in zijn geheel afgesloten tussen 
de Hoofdweg en de Westerlandweg en op 9 november van 7.00 uur tot 16.00 uur tussen de 
Oosterlandweg en de Burgemeester Padmosweg voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers 
en fietsers geldt deze wegafsluiting niet. 
Deze maatregel is nodig voor het leggen van kabels & leidingen waarvoor asfalt moet worden 
gezaagd. Het betreft hier een dijk waar geen boringen in zijn toegestaan.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer  
F. el Marnissi van de firma Allinq via 0341 - 43 71 00.

Abcoude, verkeershinder Gein-Zuid
Aan het Gein-Zuid ter hoogte van huisnummers 7 en 9 zal van 8 november 7.00 uur tot 12 november 
15.30 uur een kabel worden ingegraven. Deze wordt ingegraven met de hand. Voor de veiligheid 
van de graafploef wordt het verkeer afgeremd door verkeersregelaars.
De weg wordt dus niet afgesloten en het verkeer kan passeren, maar houd u rekening met een 
langere reistijd.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer 
R. du Preez van de firma BAM Infra B.V. via 06 - 15 57 70 92.

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 44 – 5 november 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

Ridderschapstraat 13 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorgevel

Z/21/190740 19-10-2021

Prinses Beatrixstraat 29 in Baambrugge Het plaatsen van een dakkapel Z/21/190743 20-10-2021

Rijksstraatweg 103 in Baambrugge Tuinkamer ter vervanging schuur Z/21/190804 21-10-2021

Saffier 11 in Mijdrecht Plaatsen dakopbouw Z/21/190790 21-10-2021

Dominee Bleekerhof 21 in Abcoude Aanvraag opbouw Dominee Bleekerhof 21 
in Abcoude

Z/21/190808 21-10-2021

Gemeeneland 5 in Vinkeveen Aanbouw eerste verdieping achterzijde 
woning

Z/21/190880 22-10-2021

Waverdijk 19 in Waverveen Aanvraag watervergunning vervangen 
Lieropstelling

Z/21/190881 22-10-2021

Gemeeneland 6 in Vinkeveen Aanbouw achterzijde en dakkapel voorzijde 
woonhuis

Z/21/190883 22-10-2021

Gein-Noord 22 in Abcoude Het vestigen van een Bed en Breakfast Z/21/190885 24-10-2021

Baambrugse Zuwe 147 in Vinkeveen Graven voor werkzaamheden aan kabels en 
leidingen

Z/21/190913 25-10-2021

Amsterdamsestraatweg 10 in Abcoude Aanbrengen van zonnepanelen op woonhuis Z/21/190977 26-10-2021

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

Baambrugse Zuwe 141K in Vinkeveen Het verleggen van een uitweg Z/21/0010710 27-10-2021

Dr. van Doornplein nabij 25 in Abcoude Het inrichten van een tijdelijke bouwplaats Z/21/0010822 29-10-2021

Bonkelaar 3 in Mijdrecht Het aanleggen van een uitweg Z/21/0010829 01-11-2021

Ereprijs nabij 65 in Abcoude Het plaatsen van een tijdelijke container en 
een mobiel toilet

Z/21/0010840 01-11-2021

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

Kleiweg 17 in Baambrugge Het bouwen van een erker aan voorzijde en 
uitbreiding aanbouw aan zijkant

Z/21/185502 21-10-2021

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

Z/21/185894 22-10-2021

Groot Mijdrechtstraat 39 in Mijdrecht Het plaatsen van twee silo’s Z/21/183517 27-10-2021

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 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.

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

Dr. van Doornplein nabij 25 in Abcoude Inrichten tijdelijke bouwplaats door 
Talen West B.V. uit Dronten voor 
onderhoudswerkzaamheden div. woningen 
in opdracht van GroenWest voor de periode 
29 oktober t/m 10 december 2021 aan het Dr. 
Van Doornplein in Abcoude

Z/21/0010822 04-11-2021

Baambrugse Zuwe 141K in Vinkeveen Het verleggen van een uitweg Z/21/0010710 04-11-2021

Ereprijs nabij 65 in Abcoude Het plaatsen van een tijdelijke container 
en een mobiel toilet door Seku Bouw uit 
Volendam voor een verbouwing woning 
voor de periode 3 november t/m 24 
december 2021

Z/21/0010840 04-11-2021

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.

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

Sectie A nr 5643 Vinkeveen Aanleg Paaiplaats ter plaatse van een 
verzonken legakker

Z/21/188498 26-10-2021

Burgemeester Padmosweg 171 in Wilnis Nieuwbouw woning Z/21/187838 28-10-2021

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

Amstelkade 74 A Amstelhoek Realiseren van aanlegplaats of (kleine) 
steiger

Z/21/187308 19-10-2021

Rijksstraatweg 129 A in Baambrugge Het bouwen van een bijgebouw met 
zwembad

Z/21/187786 28-10-2021

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

1 mei 2022 Bellosafari Periode van 1 mei tot en met 15 oktober 2022 
tussen 10.00 uur en 18.00 uur

Spoorhuis, Demmerik 
68 365 ED Vinkeveen

Plaatsen 
van een 
tent

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 19 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.

Vastgesteld addendum Structuurvisie De Ronde Venen 2030
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad 
van De Ronde Venen op 30 september 2021 de “Addendum Structuurvisie De Ronde Venen 2030” heeft vastgesteld. De 
aanpassing heeft betrekking op hoofdstuk 7 uit de Structuurvisie. Met de aanpassing van de Structuurvisie is het mogelijk 
om een vereveningsfonds sociale woningbouw in te stellen. 

Het vastgestelde addendum van de Structuurvisie ligt met ingang van 6 november 2021 voor een ieder ter inzage. Op de 
website www.derondevenen.nl vindt u het addendum onder “Bekendmakingen” en onder “Visies”. De papieren versie ligt 
ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Ook kunt u de aangepaste Structuurvisie inzien op www.
ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0736.SV002DRV203-va01. Tegen de vastgestelde Structuurvisie 
kan geen beroep worden ingesteld. 

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 Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Zwier voor het adres:Winkeldijk 20A in Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het wijzigen van de functiebestemming 
van een deel van de bestaande loods op het terrein

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, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur.

Als u een vraag heeft over de melding kunt u bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het 
telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer Z/21/187692.

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 Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Jaap Lucas Diensten voor het adres:Wilgenlaan 43 in Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een 
inrichting, een houtbewerkingsbedrijf.

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, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur.

Als u een vraag heeft over de melding kunt u bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het 
telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer Z/21/177546.



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 44 – 5 november 2021)

Mijdrecht, verkeersbesluit voor het instellen van een voetgangerszone 
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 voetgangerszone in Centrum Mijdrecht door plaatsing van verkeersborden G07zb van bijlage 1 
van het RVV 1990 in de Dorpsstraat, de Raadhuislaan, de Bozenhoven, de Passage en de Croonstadtlaan. Het toestaan 
van fietsers in deze zone door plaatsing van het onderbord “fietsers te gast”. Het verbieden van snorfietsers in deze 
zone door de plaatsing van het onderbord “brom- en snorfietsen niet toegestaan”. Het toestaan van bevoorradend 
verkeer in deze zone door de plaatsing van het onderbord “bevoorradend verkeer toegestaan” in de Dorpsstraat.

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 5 november 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 stopverbod 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit 
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het verwijderen van het bestaande parkeerverbod middels een gele streep en II. Het instellen van een verbod op 
stilstaan op de Proostdijstraat in Mijdrecht, langs het trottoir voor basisschool De Windroos gedurende venstertijden, 
door het plaatsen van verkeersbord E2 met OB (ma t/m vr 7.30-16.00 uur).

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 5 november 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. 

Abcoude, verkeersbesluit voor het aanwijzen van één parkeerplaats voor een 
deelauto 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit 
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Om op het parkeerterrein aan het Geinplein 1 in Abcoude één parkeerplaats te reserveren voor een deelauto, die 
als zodanig herkenbaar zijn, door het plaatsen van bord E8 zoals opgenomen in bijlage I van het Rvv 1990, plus een 
onderbord met daarop de tekst “deelauto Greenwheels”.

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 5 november 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 intrekken van het verkeersbesluit om twee 
parkeerplaatsen aan te wijzen 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:

Om de verkeersmaatregelen die bij het besluit aan de Turelurenlaan 7 zijn genomen, zijnde het aanwijzen en 
inrichten van twee parkeervakken ten behoeve van het laden van elektrische auto’s, dit onder intrekking van de 
verkeersbesluiten van 21 september 2021 met nummer 322353 niet in uitvoering zullen nemen door de bijbehorende 
laadpaal en bebording E4 niet te plaatsen.

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 5 november 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. 

Baambrugge, verkeersbesluit voor het intrekken van het verkeersbesluit voor het 
aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats en huisartsen 
parkeerplaats 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit 
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

De algemene gehandicapte parkeerplaats en huisartsen parkeerplaats, ter hoogte van Prins Mauritsstraat 2 
in Baambrugge, op te heffen door het verwijderen van borden E8 arts en E6 van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 5 november 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. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal 
indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u DigID 
nodig. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
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