
De energiecrisis zorgt voor grote problemen. 
Ook buitensportverenigingen voelen de 
aanzienlijke kostenstijging. Speciaal voor hen 
stelt gemeente De Ronde Venen een aantal 
maatregelen voor: verenigingen versneld 
laten overstappen naar ledverlichting én 
een Duurzaamheidsfonds waarmee zij 
alle andere verduurzamingsoplossingen 
stimuleert. In totaal is 1,6 miljoen euro door de 
gemeenteraad beschikbaar gesteld.

De maatregelen zijn in het leven geroepen 
omdat ook in gemeente De Ronde Venen 
de sportverenigingen de noodklok luiden. 
Velen maken zich ernstig zorgen over hun 
voortbestaan. “Deze verenigingen zien door de 
energiecrisis een aanzienlijke kostenstijging 
op zich afkomen’’, stelt wethouder Maarten 
van der Greft. “De meesten vinden het 
verhogen van de contributie niet wenselijk en 
daar sluiten wij ons volledig bij aan. De kans dat 

sporters hun 
lidmaatschap 
opzeggen is 
dan groot. Wij 
willen sporten 
en bewegen 
zoveel mogelijk 
stimuleren en 
met passende 
o p l o s s i n g e n 
de clubs boven 
water houden.”

Gemeentenieuws 
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Samen voor 
een veilige buurt

Download de app 
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burgernet.nl

Winterwerkzaamheden in het openbaar groen
In de winterperiode (november tot en met 
februari) werken we aan het onderhoud van 
ons openbaar groen. In deze periode snoeien 
we bomen, heestervakken en bosplantsoen. 
Ook renoveren we plantvakken.

Het snoeien van bomen
De gezondheid van onze bomen houden we 
goed in de gaten door de bomen regelmatig 
te controleren. Uit deze controles komen 
snoeimaatregelen voort. Denk hierbij aan dood 
hout verwijderen en het verwijderen van probleem 

takken. Wanneer het nodig is, snoeien we ook de 
onderste takken tot een doorrij hoogte van 4.5 
meter. Zodat het veiliger is voor het verkeer.. Om 
de 3 jaar snoeien we de knot- en leibomen .

Het snoeien van heestervakken
Ook heestervakken en kleine bosjes snoeien we 
regelmatig. Hierdoor blijft het groen in vorm, 
houdt het de sierwaarde en krijgen andere bomen 
en struiken meer ruimte en licht. Omdat er soms 
sprake is van achterstallig onderhoud is het soms 
noodzakelijk om de beplanting rigoureus te 
snoeien. Hierdoor krijgt het groen weer ruimte 
om jonge scheuten te vormen en opnieuw tot 
bloei te komen. Direct na het snoeien ziet het 
plantvak er dan vaak minder mooi uit omdat het 
erg kaal oogt. Maar zodra het lente is, gaat alles 
weer groeien. Dan ziet het plantvak er weer fris en 
groen uit.

Renovatie van plantsoenvakken
Elke jaar renoveren we een aantal plantsoenvakken 
die het niet goed doen. Er komt nieuwe grond en 
beplanting in en deze vakken gaan weer jaren 
mee.

Gemeente helpt buitensportverenigingen verduurzamen
De Ronde Venen stelt 1,6 miljoen euro beschikbaar

Velden die Argon inlevert voor woningbouw, opbrengst gebruikt voor alle buitensportverenigingen

Ledverlichting op álle 
buitensportaccommodaties
Daarom komt gemeente De Ronde Venen 
per direct met twee oplossingen. “Enerzijds 
stimuleren we verenigingen om versneld 
over te gaan op ledverlichting voor hun 
accommodaties”, licht de wethouder 
toe. “Deze nieuwe verlichting betaalt de 
gemeente voor alle buitensportverenigingen. 
Verenigingen die deze investering zelf al 
gedaan hebben, krijgen hun geld terug. Zo 
houden we de subsidie voor alle verenigingen 
gelijk.”

Duurzaamheidfonds
Naast ledverlichting worden door 
gemeente De Ronde Venen ook andere 
duurzaamheidsinitiatieven gestimuleerd. 
“Met ons Duurzaamheidsfonds kunnen allerlei 
andere duurzaamheidinitiatieven worden 
bekostigd, denk aan isolatie, zonnepanelen 
of de plaatsing van een warmtepomp’’, legt 
de wethouder uit. “Voorwaarde voor deze 
subsidie is dat verenigingen óók gebruik 
maken van de BOSA-regeling, een subsidie 
vanuit de landelijke overheid die 30% van 
de kosten vergoedt. Gemeente De Ronde 
Venen neemt vervolgens ook 30% voor haar 
rekening. De overgebleven 40% moet door 
de sportvereniging zelf worden bekostigd. 
In totaal stelt de gemeente 1 miljoen euro 
beschikbaar, per vereniging kan maximaal 
80.000 euro door de gemeente worden 
uitgekeerd.

De wethouder wil met dit voorstel de 
buitensportverenigingen stimuleren om 
duurzaamheidsmaatregelen te nemen. “Laat 
deze financiële ondersteuning hét zetje zijn 
om duurzame innovaties aan te gaan’’, stelt de 
wethouder. “Uiteindelijk draagt dit bij aan de 
exploitatie van de verenigingen én bovendien 
zijn de verenigingen straks weer klaar voor de 
toekomst.’’

Exploitatie Argonvelden
In totaal is 1,6 miljoen euro door de 
gemeente beschikbaar gesteld om deze 
duurzaamheidsinvesteringen te bekostigen. 
“Deze gelden halen wij nu uit de Algemene 
Reserve”, licht de wethouder toe. “Wij stellen 
voor om deze algemene reserve straks 
aan te vullen met minimaal 1,6 miljoen 
euro van de opbrengst van de velden van 
Argon. Deze velden worden gebruikt voor 
woningbouw en met dit voorstel kunnen 
álle buitensportverenigingen daarvan mee-
profiteren.”

Buitensportverenigingen die ook gebruik 
willen maken van de subsidie van de 
gemeente, kunnen zich aanmelden via sport@
derondevenen.nl. De regeling voor de led-
veldverlichting loopt in 2022 en 2023. De 
regeling voor de overige energiebesparende 
maatregelen heeft een looptijd van vijf jaar.

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



Bekendmakingen en mededelingen (week 48 – 2 december 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 
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.

Verleende 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 
verzonden

Wilgenlaan 9 in Vinkeveen Maken van een steigerconstructie Z/22/218243 17-11-2022

Pieter Joostenlaan 18 in Wilnis Verbouwing woonhuis Z/22/218291 21-11-2022

Klompenmaker 27 in Wilnis Aanbrengen van een dakkapel Z/22/218312 21-11-2022

Dr. Mees ten Oeverlaan 10 in Wilnis Reeds vervangen gevelbekleding Z/22/218340 21-11-2022

Kerkplein 25 in Abcoude Installeren zonnepanelen op woonhuis Z/22/218400 22-11-2022

Kleiweg 30 in Baambrugge Wijzigen van een bestaande woning Z/22/218425 23-11-2022

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

Kievitslaan 8 te Vinkeveen Aanleggen uitweg Z/2022/029675 21-11-2022

Dorpsstraat 76 A te Mijdrecht Aanleggen uitweg Z/2022/029760 22-11-2022

Nabij Prinses Marijkelaan 20 
te Mijdrecht

Tijdelijk plaatsen van opslagcontainer Bouwkeet 
Mobiel toilet i.v.m. onderhoudswerkzaamheden

Z/2022/029854 23-11-2022

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 de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Groenland 12 in Vinkeveen De verbouwing en uitbreiding van een woonhuis Z/22/205262 18-11-2022

Raadhuisplein 3 in Mijdrecht IJsbaan 2022 Z/22/215739 18-11-2022

Wilgenlaan 11 in Vinkeveen Legaliseren steiger Z/22/217243 21-11-2022

Meerzicht 31 in Abcoude Aanvraag vervangen schutting Z/22/214861 21-11-2022

Angsteloord 31 in Abcoude Dakuitbreiding 1e verdieping Z/22/215743 21-11-2022

Oosterlandweg 40 in Mijdrecht Nieuwbouw bedrijfsruimte Z/22/203710 21-11-2022

Baambrugse Zuwe 127A in Vinkeveen Nieuwbouw van een woonhuis en botenhuis Z/22/213365 22-11-2022

Bozenhoven 139 in Mijdrecht Aanvraag zonnepanelen Z/22/216211 22-11-2022

Slotplaats 2 in Abcoude Wijziging zijgevel Z/22/217080 23-11-2022

Pijlstaartlaan 1 B in Vinkeveen Renovatie en uitbreiding school Z/22/213600 23-11-2022

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

Herenweg 212 te Vinkeveen Tijdelijk plaatsen bouwkeet Z/2022/029105 22-11-2022

Nabij Prinses Marijkelaan 
20 te Mijdrecht

Tijdelijk plaatsen van opslagcontainer Bouwkeet 
Mobiel toilet i.v.m. onderhoudswerkzaamheden

Z/2022/029854 25-11-2022

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.

Publicatie Verkeersbesluit
Er zal woensdag 07 december in gemeente DRV asfalt-onderhoud werkzaamheden plaats vinden, namelijk:
- Rijweg Wilnisse Zuwe te Wilnis, deze werkzaamheden zijn ivm verkeersveiligheid noodzakelijk.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden is als volgt:
- Rijweg Wilnisse Zuwe

Woensdag 07 december van 07:00-14:00 uur, doorgang zal NIET mogelijk zijn (alleen met noodzaak calamiteitendienst) !

Tot slot:
- Bewoners Winlnisse Zuwe worden middels een Bewonersbrief geïnformeerd.
- tijdens werkzaamheden zullen verkeerbegeleiders het verkeer opvangen en begeleiden.
- tijdens werkzaamheden is er voor gemotoriseerd vervoer en (brom)fietsers / wandelaars geen doorgang

Abcoude, gehele wegafsluiting Torenlaan
Locatie afsluiting
De Torenlaan is t.h.v. huisnummer 3 op 8 en 9 december 2022 van 08.00 uur t/m 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.

Reden wegafsluiting 
Deze maatregel is nodig i.v.m. het plaatsen van een autolaadkraan tbv het plaatsen van een dakkapel op de woning.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer D. Groot van de firma Montage Team 
Nederland B.V. via T. 088 – 43 21 000.

Vinkeveen, afsluiting parkeerplaatsen Herenweg
Locatie afsluiting 
Enkele parkeerplaatsen aan de Herenweg t.h.v. van huisnummer 278 zijn op 8 december 2022 van 07.00 uur t/m 16.00 uur 
afgesloten. Wij vragen u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren.

Reden afsluiting 
Deze maatregel is nodig i.v.m. het maken van boringen t.b.v. kabels en leidingen.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met mevrouw P. Berkel-Nelemans van de firma BAM 
Telecom B.V. via T. 088 – 712 37 59.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Groenlandsekade
Locatie wegafsluiting 
De Groenlandsekade is t.h.v. huisnummer 16 op 6 en 7 december 2022 van 07.00 uur t/m 16.00 uur in zijn geheel afgesloten 
voor al het verkeer. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een 
minimum te beperken.

Reden wegafsluiting 
Deze maatregel is nodig i.v.m. werkzaamheden door de firma Van Vulpen.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met de heer N. Dekker van de firma Van Vulpen via T. 
06 – 81 36 48 09.

Abcoude, gehele wegafsluiting Meerweg
Locatie wegafsluiting 
De Meerweg is t.h.v. huisnummer 8 (Voordijk 39) op 08 december 2022 van 07.00 uur t/m 16.00 uur in zijn geheel 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Voor voetgangers geldt deze wegafsluiting niet. Het verkeer zal 
worden geregeld met verkeersregelaars en de omleidingsroute wordt aangegeven met borden. Gedurende de afsluiting 
is het éénrichtingsverkeer op de Meerweg tijdelijk niet van toepassing. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een 
minimum te beperken.

Reden wegafsluiting 
Deze maatregel is nodig i.v.m. het verwijderen van een particuliere gasaansluiting t.h.v. Voordijk 39.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met R. ter Meer van de firma Stedin via T. 06 – 25 00 86 03.



Bekendmakingen en mededelingen (week 46  – 18 november 2022)



Bekendmakingen en mededelingen (week 19 – 13 mei 2022)


