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Bekendmakingen en mededelingen 

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

Waverveen, sectie B nummer 2162 Vervangen brug Botsholsedwarsweg Z/22/217860 10-11-2022

Waverveense pad 15 D27 en C27  in 
Vinkeveen

Bouw van 2 chalets Z/22/217865 10-11-2022

Meerkoetlaan 72 in Vinkeveen Uitbreiden, verbouwen en verduurzamen 
woonhuis

Z/22/217903 11-11-2022

Meerkoetlaan 45 in Vinkeveen Bouw van een garage op een deel van bestaand 
terras

Z/22/218154 16-11-2022

Oosterlandweg 37 D in Mijdrecht Bestaand kassencomplex deels gesloopt en 
aangepast

Z/22/218145 16-11-2022

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

Herenweg 212 in Vinkeveen Tijdelijk plaatsen van een bouwkeet Z/2022-029105 14-11-2022

De Hilt 6 Abcoude Tijdelijk plaatsen van een kraan op de openbare 
weg voor het hijsen van een dakkapel

Z/ 2022-029592 21-11-2022

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

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.

Extra aandacht voor de bouw van 2.700 woningen in De Ronde Venen
Net zoals als de rest van Nederland heeft ook de 
gemeente te maken met capaciteitsproblemen 
en een grote werkvoorraad. Dit komt door 
krapte op de banenmarkt en vertrekkende en 
zieke collega’s. Toch staat de gemeente voor 
een grote opdracht: er moeten meer nieuwe 
woningen bij komen. Dit vraagt veel van de 
ambtenaren, daarom moet de gemeente 
keuzes maken. Het college heeft besloten om 
de aandacht te richten op de bouw van 2.700 
extra woningen. Daardoor kan de gemeente 
niet meer alle verzoeken om vooroverleg 
behandelen. 
Met verschillende woningbouwprojecten 
werkt de gemeente aan plannen voor in totaal 

2.700 woningen. Het bouwen van woningen 
voor inwoners is 1 van de belangrijkste doelen 
van het coalitieakkoord van de gemeente. Het 
versnellen van de woningbouw krijgt daarom 
voorrang van de ambtenaren die zich daarmee 
bezighouden. Dit geldt ook voor kansrijke reeds 
opgestarte bestemmingsplanprocedures en 
aanvragen om een omgevingsvergunning. 
Ook blijft de gemeente zich voorbereiden op 
de komst van de Omgevingswet. 

Tijdelijk stopzetten procedure
De  teams die zich bezighouden met 
ruimtelijke ontwikkeling van De Ronde Venen 
pakken nieuwe verzoeken om vooroverleg, 

die niet passen in het bestemmingsplan, 
tijdelijk niet meer op tot 1 april 2023. Het gaat 
bijvoorbeeld om verzoeken voor de bouw van 
1 of enkele woningen op locaties waar het 
bestemmingsplan het nu niet toelaat. 

Al ingediende verzoeken, pakt de gemeente 
zoveel mogelijk wel op. Inwoners die al een 
aanvraag hebben ingediend, ontvangen een 
bericht over wat dit voor hen betekent. De 
gemeente doet er alles aan om openstaande 
functies in te vullen en het capaciteitsprobleem 
op te lossen. Vanaf 1 april 2023 verwacht de 
gemeente alle verzoeken om vooroverleg 
weer op te pakken.

Informatiebijeenkomst verkeersstructuur Vinkeveen in relatie tot Centrumplan
Met het centrumplan Vinkeveen wil 
de gemeente tussen de 250 en 300 
woningen bouwen, ongeveer 1.000 m2 aan 
voorzieningen realiseren en de relatie 
tussen het dorp en de Vinkeveense Plassen 
versterken. Daarvoor moet ook de 
verkeerssituatie op en rond de Herenweg 
worden verbeterd. De gemeente organiseert op 
28 november een informatiebijeenkomst waar 
de laatste stand van zaken wordt toegelicht. 

Verkeersplan
Om de verkeerssituatie rond de Herenweg 
te verbeteren is er in 2021 een aantal globale 
verkeersplannen gemaakt. Op 30 september 
2021 heeft de gemeenteraad de opdracht 
gegeven om het plan met de meeste voorkeur 
verder uit te werken. Dit is inmiddels gebeurd. 

Uit de uitwerking van het verkeersplan blijkt 
dat het plan technisch goed uitvoerbaar is, 
maar dat er wel nog een groot aantal haken 
en ogen aan zit. Daarom is er gezocht naar een 
alternatief verkeersplan. De gemeente denkt 
een goed alternatief te hebben gevonden 
voor het aanpakken en herinrichten van 
de hele verkeersstructuur in Vinkeveen en 
organiseert daarom op 28 november een 
informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst worden 
zowel het uitgewerkte als het alternatieve plan 
besproken. Voor de gemeente is het belangrijk 
dat inwoners hun mening over beide plannen 
kunnen geven, om te komen tot een goed 
doordacht plan. Om iedereen de mogelijkheid 

te geven de informatiebijeenkomst bij 
te wonen, organiseert de gemeente de 
bijeenkomst op 3 verschillende tijden. De 
inhoud van iedere bijeenkomst is gelijk.

Datum:  28 november
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Boei, 
Kerklaan 32 in Vinkeveen
Aanvang:
Bijeenkomst 1 vanaf 17.00 uur
Bijeenkomst 2 vanaf 19.15 uur
Bijeenkomst 3 vanaf 20.30 uur

Inwoners kunnen zich aanmelden voor de 
bijeenkomst via www.derondevenen.nl/
aanmeldendeboei. 

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.

REPAIR CAFÉ 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 

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

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Bozenhoven 125 en 125A Mijdrecht Bouwen van een dubbel woonhuis Z/22/203374 01-11-2022

Cornelis Beerninckstraat 46 in Mijdrecht Realiseren van een dakopbouw Z/22/214493 09-11-2022

Demmerik 122 in Vinkeveen de nieuwbouw van een woonhuis Z/22/214166 11-11-2022

Vermogenweg 1 in Mijdrecht het bouwen van werkplaats annex leslokaal Z/22/198851 14-11-2022

Meerkoetlaan 54 in Vinkeveen het plaatsen van een dakkapel in het 
voorgeveldakvlak

Z/22/216216 14-11-2022

Opaal 15 in Mijdrecht Dakopbouw Z/22/215500 15-11-2022

Herenweg 126 in Vinkeveen Verbouwing en uitbreiding van de woning Z/22/204414 16-11-2022

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.

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

Holendrecht 55 in Abcoude De gemeente heeft op 14 november 2022 een besluit 
genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-
027919 voor een omgevingsvergunning voor een 
ontheffing
plaatsen overkluizing. De vergunning is toegekend

Z/2022-027919 14-11-2022

Schoutenstraat 28 in Mijdrecht De gemeente heeft op 16 november 2022 een besluit 
genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-
027101 voor een omgevingsvergunning voor het 
aanleggen van een uitweg. De omgevingsvergunning 
is toegekend.

Z/2022-027101 16-11-2022

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 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.

Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:

Datum Evenement/
aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 25 maart 2023 Cadeaumarkt 09.00 uur – 17.00 
uur

Raadhuisplein 3641, 
Mijdrecht

Plaatsen 
marktkramen en een 
draaimolen

Zaterdag 3 juni 2023 Cadeaumarkt 09.00 uur – 17.00 
uur

Raadhuisplein 3641, 
Mijdrecht

Plaatsen 
marktkramen en een 
draaimolen

Zondag 25 juni 2023 2e Oldtimer middag 15.00 uur – 19.00 
uur

Parkeerterrein 
Optisport, 
Ontspanningsweg 1, 
3641SV in Mijdrecht

Meeting oldtimer 
auto’s

Zaterdag 8 oktober 2023 Cadeaumarkt 09.00 uur – 17.00 
uur

Raadhuisplein 3641, 
Mijdrecht

Plaatsen 
marktkramen en een 
draaimolen

Vrijdag 24 november en 
zaterdag 25 november 2023

Cadeaumarkt Vrijdag  09.00 uur 
– 17.00 uur
Zaterdag 09.00 
uur – 17.00 uur

Raadhuisplein 3641, 
Mijdrecht

Plaatsen 
marktkramen en een 
draaimolen

Deze aanvragen liggen voor een periode van 2 weken 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 aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en 
met 9 december 2022. Deze kan 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 29 16 16.

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

Amstelkade 66 in Amstelhoek Plaatsen van een dakkapel in het 
voorgeveldakvlak

Z/22/214678 11-11-2022

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

Zaterdag 25 februari 2023 Schuurfeest Dronken door de kou 21.30 uur – 
03.00 uur

Indijk 1, 
1396 LA in 
Baambrugge

Versterkt 
geluid

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 6 januari 
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.

Publicatie Verkeersbesluit

Onderwerp: instellen 30 km/h zone Doctor J. van der Haarlaan, Prinses Margrietlaan, Ambachtsherensingel, Dokter van Den 
Berglaan en aanpassing voorrang diverse kruisingen

Aanleiding
De gemeente gaat asfalt onderhoud uitvoeren op de Doctor. J. van der Haarlaan, Prinses Margrietlaan, Ambachtsherensingel 
en Dokter van Den Berglaan in Mijdrecht. Dit biedt de mogelijkheid diverse verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen.

Besluit
Op grond van in het verkeersbesluit opgenomen overwegingen besluiten burgemeester en wethouders de Doctor J. van der 
Haarlaan, Prinses Margrietlaan, Ambachtsherensingel en Dokter van Den Berglaan op te nemen in de 30 km/h zone. Het 
verwijderen van de borden B3 en B6 op de Leicester, Rozenobel en Dokter van Den Berglaan.

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 Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd 
wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om 
een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen 
het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan 
de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 
16006, 3500 D Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. 
Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te 
stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet 
meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.  

Publicatie Verkeersbesluit

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

Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij  

Meeuwenlaan 18 in Vinkeveen

Dit besluit ligt met ingang van donderdag 24 november 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.

Publicatie Verkeersbesluit

Onderhoud aansluiting Rijweg met Brug aan Veldzijdeweg te Wilnis                                                       
Door enorme verzakking in rijweg aansluitend met betonnen brug, zal deels asfalt worden vervangen voor bestrating 
en anders bestrating worden herstraat. Aannemersbedrijf AW Rijneveld Infra zal in opdracht van de gemeente De Ronde 
Venen de onderhoud werkzaamheden uitvoeren.      
       
Bereikbaarheid                                                                                                                                                    
De rijweg zal tijdens de werkzaamheden aan de brug tijdelijk zijn afgesloten, de stremming  wordt tijdig aangegeven op 
locatie.                                                                                                                                   
                                                                                     
Werkzaamheden
Werkzaamheden zullen van maandag 05 december 7:00 uur t/m vrijdag 09 december 16:00 uur plaats vinden.                                                                                                                          
De werkzaamheden/ planning is echter wel afhankelijk van het weer, bij regen zal er mogelijk vertraging in de 
werkzaamheden optreden.                                                                                                    
Wij hopen op uw begrip en proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, bij voorbaat onze dank hiervoor.

Informatie.                                                                                                                                                                
Voor meer informatie over de uitvoering kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur contact opnemen met de heer R. Hendriks 
(uitvoerder) van Aannemingsbedrijf AW Rijneveld Infra op nummer 0297-563942. Voor overige informatie kunt u contact 
opnemen met de heer P. Woudstra (toezichthouder) van Gemeente De Ronde Venen op nummer 0297-291855.


