
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 
Gemeenteraad stelt begroting 2022 vast
De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft donderdag 28 oktober unaniem de programmabegroting 2022 vastgesteld. In de begroting staat 
welke inkomsten de gemeente komend jaar verwacht te ontvangen en welke uitgaven zij komend jaar wil doen. Ook staat in de begroting 2022 
wat de gemeente komend jaar doet, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs en veiligheid. 

In onderstaand figuur ziet u in één oogopslag welke inkomsten de gemeente komend jaar ontvangt en aan welke activiteiten het geld komend 
jaar wordt besteed.

Waar kunt u de begroting 2022 vinden?
De gemeentelijke begroting is te vinden en eenvoudig te raadplegen via https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl/

Voor meer informatie over de begroting kunt u contact opnemen met de afdeling Concernstaf, bereikbaar via telefoonnummer 0297 29 16 16.

Werkzaamheden
Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Oosterlandweg
De Oosterlandweg is ter hoogte van van huisnummer 15 van 18 november 7.00 uur tot 19 
november 16.30 uur gedeeltelijk afgesloten. 
Deze maatregel is nodig voor het leggen van kabels & leidingen in opdracht van Ziggo.
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 
mevrouw P. Berkel van BAM Telecom B.V. via T. 088 – 712 37 59.

Abcoude en Baambrugge, wegafsluitingen en verkeersmaatregelen zondag 21 november 2021
Zondag 21 november 2021 vindt De Ronde Venen Marathon plaats met als start/finishlocatie 
Raadhuisplein in Abcoude.
Voor de marathon, de duo-marathon, de 10 km-loop en mini-marathon zullen de volgende 
tijdelijke verkeersmaatregelen in het genoemde tijdvak genomen worden voor alle doorgaand 
verkeer:

Abcoude
-  Raadhuisplein tussen Koppeldijk en Molenweg afgesloten van 08.00 uur tot 16.00 uur;
-  Ontsluiting van de Jonkersgang naar de Lindewetering afgesloten van 09.45 uur tot 11.15 uur;
-  Ontsluiting De Cleijne Cleij naar de Lindewetering afgesloten van 09.45 uur tot 11.15 uur;
-  Ontsluiting van de Groene Wetering naar de Lindewetering afgesloten van 09.45 tot 11.15 uur. 

Baambrugge
-  Instellen eenrichtingsverkeer De Horn vanaf Abcoude in de richting van Baambrugge van 

09.50 uur tot 10.30 uur en van 10.50 uur tot 11.30 uur;
-  Instellen eenrichtingsverkeer op De Zuwe in de richting van de A2 tot en met de tunnel van 

10.10 uur tot 10.45 uur en van 11.10 uur tot 11.35 uur.

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 45 – 12 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

Baambrugse Zuwe 25 in Vinkeveen Bouwen van een brug Z/21/191151 28-10-2021

Winkeldijk 23 in Vinkeveen Nieuwbouw pand Z/21/191218 29-10-2021

Gein-Noord 78 in Abcoude Wijzigen achtergevel bijgebouw - 
aanbrengen overkapping voorgevel 
bijgebouw - vernieuwen trap bijgebouw 
- vernieuwen en verkleinen zwembad - 
aanleggen paardenbak

Z/21/191221 29-10-2021

Kerkplein 27 in Abcoude Afhalen en bezorgen Z/21/191302 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.

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

Robijn nabij 35 in Mijdrecht Het plaatsen van een tijdelijke container 
voor de verbouwing van een woning

21.0011037 05-11-2021

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

Hoogstraat 38a Abcoude Vestiging Winkel en wijziging entree Z/21/188810 02-11-2021

Achterbos 42R 14 in Vinkeveen Het bouwen van een recreatiewoning Z/21/183606 03-11-2021

Botsholsedwarsweg 4A t/m D in 
Waverveen

Bouw van 4 woningen Z/21/183520 03-11-2021

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.

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

Zuster Claassenhof 33 in Abcoude Het aanleggen van een uitweg Z/21/0010538 10-11-2021

Bonkelaar 3 in Mijdrecht Het aanleggen van een uitweg Z/21/0010829 10-11-2021

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

Donkereind 42D Vinkeveen De bouw van een bedrijfswoning Z/21/188949 02-11-2021

Demmerik 58 in Vinkeveen Nieuwbouw van 3 woningen Z/21/189097 02-11-2021

Koppelland 15 in Abcoude Wijziging van verleende vergunning middels 
uitbouw achtergevel op de verdieping en 
een dakkapel aan voorzijde van aanbouw

Z/21/188952 03-11-2021

de Hoef Oostzijde 15 in de Hoef Maken van steiger Z/21/188773 03-11-2021

Subsidieregeling doorstart na Corona 2021 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 oktober 2021 de Subsidieregeling ‘Doorstart na Corona 2021  
vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2021-364054.html 

Onttrekken openbaarheid voetpad nabij Groenlandsekade 1 in Vinkeveen
De raad heeft op 30 september jl. besloten het voetpad ten oosten van Groenlandsekade 1 (op perceel VKV00 A 
5773) uit de openbaarheid te onttrekken. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-366035.html

Wijziging Richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege COVID-19 maatregelen
Het college heeft op 12 oktober 2021 besloten de richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege 
COVID-19 maatregelen  te wijzigen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-374681.html

Besluit Gedragscode soortbescherming gemeenten
•  Het college heeft op 12 oktober jl. besloten de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' (versie 4 december 2020, 

definitief) van Stadswerk vast te stellen, zodat deze ingezet kan worden door de gemeente De Ronde Venen en voor 
een goed gebruik van de gedragscode de begeleidende handleiding voor te schrijven. Dit besluit is gepubliceerd in het 
elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-381660.html

Offi  ciële 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. 

Bekendmaking standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat op 3 november (verzonden 4 november 2021) een 
standplaatsvergunning is verleend voor het innemen van standplaats met een mobiele testunit als testaanbieder van 
Testen voor Toegang in de periode 5 november 2021 tot 1 maart 2022
- op het parkeerterrein nabij Optisport Mijdrecht, Ontspanningsweg 1, 3641 SV in Mijdrecht

De beschikking ligt ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de beschikking bij de balie Omgevingszaken; 
op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.

Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk 
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 
Informatie over deze vergunning kunt u krijgen via T. 0297 291616.

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.


