
Gemeentenieuws 

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.

Repair Café IN DE RONDE VENEN

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 

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

ABCOUDE IN ONTMOETINGSCENTRUM 
DE ANGSTELBORGH
Iedere eerste vrijdag van de maand van 
10.00 - 12.30 uur.
Dorpszicht 22
1391 LX Abcoude
Tel..0297-230 280

BAAMBRUGGE IN DORPSHUIS DE 5 BOGEN
Elke eerste dinsdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur

Prinses Margrietstraat 10
1396 JX Baambrugge
Tel. 0294-291955

VINKEVEEN IN DE BOEI
Elke derde maandag van de maand van 
9.30 tot 12.00 uur.
Kerklaan 32 
3645 EV Vinkeveen
Tel. 0297-261734

Het Zwanenpark in Vinkeveen is een boom rijker
Ter ere van het 50-jarig bestaan (in 2022) 
van natuur- en milieuvereniging De Groene 
Venen plantte wethouder Maarten van der 
Greft samen met het bestuur van De Groene 
Venen in het park een zilverlinde. Oprichter 
van De Groene Venen Luuc Mur vertelde hoe 
symbolisch het is dat hij nu juist in dát park 
een boom mag planten. Want 40 jaar geleden 
plantte hij samen met groep 8 leerlingen de 
eerste bomen in het Zwanenpark.

Na het plaatsen van het bordje wisselden 
het bestuur van De Groene Venen en de 
wethouder, onder het genot van warme 
koffie, van gedachten over de ontwikkelingen 
in het planten en het beheer van het groen 
in de afgelopen 50 jaar en de verschillende 
manieren waarop mensen het groen beleven. 
De Groene Venen blijft ook in de toekomst, 
enthousiast en betrokken bij elke ‘groene’ 
ontwikkeling in de gemeente.

Fiets aan de hand tijdens marktdagen
Tijdens marktdagen, op donderdag, is het niet toegestaan om te fietsen door het centrum van 
Mijdrecht. Dit verbod geldt tussen 07.00 en 18.00 uur. De fiets aan de hand meevoeren mag wel. 
Recent zijn borden rond het centrumgebied geplaatst die dit duidelijk aangeven.
De gemeente krijgt regelmatig klachten dat op donderdag toch gewoon wordt gefietst. Daarom 
gaan de gemeentelijke handhavers de komende twee weken hier nadrukkelijk op controleren. 
Na twee weken waarschuwen worden bij overtredingen bekeuringen uitgedeeld. Het verbod 
om te fietsen op donderdag geldt voor het centrumgebied tussen Bozenhoven, Kerkvaart, 
Haitsmaplein en Raadhuislaan. Op de overige momenten mag wel worden gefietst over het 
fietspad. Bromfietsen en snorfietsen zijn niet toegestaan in het centrum.

Bekendmakingen en mededelingen (week 4 – 27 januari 2023)
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.

Agenda gemeentepagina

Voor inwoners van Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen organiseert de gemeente 
inloopbijeenkomsten om te controleren of pand/grond goed in het ontwerpbestemmingsplan staat. Dit kan nog op 
onderstaande data en locaties: 
• Dinsdag 31 januari  Ons Streven  Amstelhoek 17.00 – 19.00 uur
• Donderdag 2 februari  De vijf Bogen  Baambrugge 17.00 – 19.00 uur
• Maandag 6 februari  De Boei   Vinkeveen  17.00 – 19.00 uur

Geef u vooraf op!
Wilt u naar een van de inloopbijeenkomsten toe? 
Meld u dan vooraf aan via www.derondevenen.nl/bestemmingsplandorpskernen 

Dienstregeling op papier af te halen op 
gemeentehuis

De gemeente heeft papieren dienstregelingen van de 
bussen van Syntus beschikbaar. Een exemplaar is gratis af 
te halen bij de receptie in het gemeentehuis.

Er zijn diverse wijzigingen in de nieuwe dienstregeling 
die vanaf 11 december 2022 is ingegaan. De reistijd voor 
bewoners van Mijdrecht en Vinkeveen richting Uithoorn, 
Amsterdam en Breukelen is in de nieuwe dienstregeling 
korter geworden. Daarnaast zijn het Bedrijventerrein 
Mijdrecht en de woonwijk De Maricken beter bereikbaar 
met openbaar vervoer en er is een proef met buslijn 120 via 
Station Abcoude.

Veel inwoners gebruiken de app ov9292 om te kijken waar 
en hoe laat de bussen rijden. Inwoners die de dienstregeling 
liever op papier bekijken, kunnen gratis een exemplaar 
ophalen bij de receptie in het gemeentehuis. 

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
www.derondevenen.nl

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.

Vanaf donderdag 26 januari is de telefonische 
bereikbaarheid van team Burgerzaken 
veranderd. Team Burgerzaken is bereikbaar 
tijdens het telefonisch spreekuur op maandag 
tot en met donderdag van 8.30 tot 10.00 uur en 
van 14.00 tot 15.30 uur. Op vrijdag kunt u bellen 
tussen 8.30 en 10.00 uur. Bij team Burgerzaken 
kunt u terecht voor vragen over bijvoorbeeld 
huwelijken, erkenningen, vestiging buitenland, 
naturalisatie en verkiezingen. Veel andere zaken 
kunt u ook online regelen. Aan de telefonische 
bereikbaarheid van ons klant contact centrum 
is niets veranderd, u kunt hier terecht voor alle 
andere zaken waarvoor u de gemeente nodig 
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.



Bekendmakingen en mededelingen (week 4 – 27 januari 2023)

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

Wilnisse Zuwe 23 in Wilnis Nieuwbouw recreatiewoning Z/23/224152 13-01-2023

Turkoois 15 in Mijdrecht Plaatsen dakkapel Z/23/224085 14-01-2023

Turkoois 15 in Mijdrecht Plaatsen dakkapel Z/23/224085 14-01-2023

Secretaris Munniklaan 39 in Wilnis Plaatsen dakkapel Z/23/224089 15-01-2023

Prinses Beatrixstraat 27 in 
Baambrugge

Plaatsen dakkapel Z/23/224155 16-01-2023

Amstelkade 69 in Amstelhoek Het realiseren van een nieuwe woning Z/23/224158 16-01-2023

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

Nabij Rondweg 1B te Mijdrecht Tijdelijke opslag Z/ 2023-002200 23-01-2023

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

Rijksstraatweg 163 in Baambrugge Het wijzigen van een schuur in vergader/
workshopruimte

Z/22/204623 13-01-2023

Raadhuisplein 2 in Abcoude Het plaatsen van een dakuitbouw, het realiseren 
van een dakterras, het wijzigen van kozijnen en het 
realiseren van een woning op de begane grond

Z/22/215096 17-01-2023

Dorpsstraat 76A in Mijdrecht Het plaatsen van een opbouw op de uitbouw, 
diverse kozijnwijzigingen, het realiseren van een 
muurdoorbraak, het plaatsen van een brancardlift en 
het realiseren van een dakterras

Z/22/217149 17-01-023

Groenlandse kade 5 in Vinkeveen Het vervangen van twee transformatoren Z/22/217793 17-01-2023

Mijdrechtse dwarsweg 5 in Wilnis Het vernieuwen van een boenhok Z/22/218838 19-01-2023

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

Nabij Doude van Troostwijkstraat 
52 te Abcoude.

Tijdelijk rijplaten leggen over het gras i.v.m. 
aanbrengen damwand

Z/ 2023-000557 13-01-2023

Nabij Poldermolen 2 te Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van Vuilcontainer, 
opslagcontainer en Bouwkeet i.v.m. het 
verduurzamen van de woningen

Z/2023-000705 17-01-2023

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 - uitgebreide procedure

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Johan van Renessestraat 18 in 
Mijdrecht

Het gebruik van een aantal ruimten tbv 
peutergroep en BSO Kind en Co

Z/22/214868 23-01-2023

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen 
een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de 

rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 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 beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Intrekking aanvraag omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Bonkelaar 98 Mijdrecht Het vervangen van het kozijn in de voorgevel Z/22/216187 09-01-2023

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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, 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.

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum Evenement/aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit

Dinsdag 23 tot en met 
vrijdag 26 mei 2023

Avondvierdaagse Abcoude Dinsdag tot 
en met vrijdag 
van 18.15 uur – 
21.30 uur

Start/finish 
Hollandse 
Kade, 
1391 JM in 
Abcoude

Woensdag 24 mei 2023 
gedeeltelijke wegafsluiting Het 
Gein noord- en zuidkant
Vrijdag 26 mei 2023 gedeeltelijke 
wegafsluiting Ruwelspad en 
Hollandse Kade

Deze aanvraag ligt 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 aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en 
met 10 februari 2023. 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.

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 1 april 2023 Gekke Beesten Feest Van 20.00 – 
04.00 uur

Gagelweg 3, 3648 AV, Wilnis 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 
24 februari 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.

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Cornelis Beerninckstraat

Locatie wegafsluiting
De Cornelis Beerninckstraat is t.h.v. huisnummers 2 en 18 op 1 februari 2023 van 07.00 uur t/m 18.00 uur in zijn geheel 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Voor de afsluiting wordt gebruikgemaakt van verkeersregelaars. 
Er zullen op die dagen tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn. In verband met de werkzaamheden vragen wij u 
vriendelijk op de vermelde dagen hier niet te parkeren.

Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het maken van boogzinkers waarbij een vrachtwagen met menginstallatie nodig is.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met mevrouw A. Twigt van de firma Bob den Boer B.V. via 
T.06 – 11 70 33 44.

Mijdrecht, afsluiting fietspad en voetpad N201/Hofland

Locatie afsluiting
Het fietspad en voetpad van de N201 in de bocht bij Hofland zijn op 02 februari 2023 van 10.00 uur t/m 15.00 uur geheel 
afgesloten. Dat geldt ook voor de fietsers- en voetgangersoversteek. 
Er geldt een omleidingsroute die wordt aangegeven met borden. De oversteek vindt tijdelijk plaats t.h.v. het Waverveensepad, 
dit zal worden geregeld met verkeersregelaars.

Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. de reparatie van een voedingskabel van het Ziggo netwerk door BAM Telecom B.V.

Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. Uiterwaal van de firma BAM Telecom B.V. 
via T. 0348 – 47 98 91.

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Uitspanning

Locatie afsluiting
De Uitspanning is t.h.v. van huisnummer 6 op 2 februari 2023 van 8.00 uur t/m 11.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer 
kan passeren maar houd u rekening met een langere reistijd.
Er zullen ook tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn. In verband met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk 
deze dag hier niet te parkeren.

Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het herstellen van een schade aan een kabel door BAM Telecom B.V. 

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. Uiterwaal van de firma BAM Telecom B.V. 
via T. 0348 – 47 98 91.



Bekendmakingen en mededelingen (week 4  – 27 januari 2023)

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 28 januari 2023 tot en met 10 maart 2023, kan een ieder op het 
ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan 
naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de 
gemeenteraad van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak 
maken met Ellen Hoorn van de afdeling Ruimte. Zij is op maandag tot en met donderdag telefonisch te bereiken via 0297 
551529.

Nieuws uit de gemeenteraad

Komende vergaderingen:

1 februari Voorbereidende bijeenkomst

2 februari Technische commissie

15 februari Commissie ruimte en wonen

16 februari Commissie samenleven, veiligheid, bestuur en bedrijfsvoering en financiën

Let op: voor de actuele agenda en starttijden kijkt u op derondevenen.raadsinformatie.nl
Gisteravond, donderdag 26 januari, vergaderde de gemeenteraad. De volgende onderwerpen waren voorlopig geagendeerd:
-  Benoeming van de kinderburgemeesters Vera Hageman en Yara Veldhuisen.
-  Wijziging verordening jeugdhulp 2020. Door deze verordening te actualiseren sluit deze beter aan op gewijzigde 

wetten en vastgesteld beleid vanuit de gemeente. Ook zijn er een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd.
-  Water- en RioleringsPlan. Eens in de 5 jaar maakt de gemeente een plan om de verschillende, veranderende waterstromen 

zo goed mogelijk te regelen. Dit wordt vastgelegd in het Water- en RioleringsPlan. In dit plan staat beschreven hoe de 
gemeente op een doelmatige manier omgaat met de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater 
en de bekostiging hiervan.

-  Zienswijze ontwerp kadernota 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL). Het recreatieschap Stichtse 
Groenlanden beheert en onderhoud verschillende recreatiegebieden, waaronder bijvoorbeeld de Vinkeveense plassen. 
Door het bespreken van de ontwerp kadernota kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de financiële huishouding 
van het Recreatieschap.

-  Zienswijze kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU is een samenwerkingsverband van alle Utrechtse 
gemeenten in de provincie en richt zich op de veiligheid van iedereen die in de regio verblijft. De kadernota wordt door 
het bestuur van de VRU aan alle deelnemende gemeenteraden aangeboden zodat de gemeenteraad de mogelijkheid 
krijgt een zienswijze kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen.

-  Laadvisie. Deze visie is er om voldoende laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen in de gemeente te realiseren.

De raadsvergadering is terug te kijken via derondevenen.raadsinformatie.nl. De besluitenlijsten van raadsvergaderingen 
worden zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering geplaatst op de eerdergenoemde website onder het kopje 'Besluitenlijst 
raad.' Daar vindt u een beknopt overzicht wat de gemeenteraad heeft besloten.

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 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen van:
• W. Koolo Grondverzet B.V. voor het adres:
Bovendijk 16 in Wilnis. De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik hebben van een installatie waarop het Besluit 
mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing is. Het puinbreken vindt plaats van donderdag 2 februari tot zaterdag 1 
april 2023. De duur van de werkzaamheden zal maximaal 15 aangesloten werkdagen zijn tussen 7:00 en 19:00 uur. 

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

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team 
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088 - 022 50 00.

Mijdrecht, afsluiting parkeerplaatsen Burgemeester Haitsmaplein en Rondweg

Locatie afsluiting
Enkele parkeerplaatsen op het Burgemeester Haitsmaplein en op het parkeerterrein aan de Rondweg zijn op 31 januari 2023 
van 08.00 uur t/m 18.00 uur afgesloten. Wij vragen u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren.
De doorsteek voor fietsers van de Industrieweg naar het parkeerterrein aan de Rondweg is tevens afgesloten.

Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het maken van een gestuurde boring tbv aanleg kabels en leidingen.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met de heer M. van Wijk van de firma Van der Wal B.V. 
via T. 0182 – 362 008.

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Steven van Rumelaerstraat

Locatie wegafsluiting
De Steven van Rumelaerstraat is op onderstaande 2 dagen afgesloten:
Op 31 januari 2023 van 07.00 uur t/m 18.00 uur is de Steven van Rumelaerstraat t.h.v. huisnummers 42 en 46 op in zijn 
geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Op 02 februari 2023 van 07.00 uur t/m 18.00 uur is de Steven van Rumelaerstraat t.h.v. huisnummers 58 en 60 in zijn geheel 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Voor de afsluiting wordt gebruikgemaakt van verkeersregelaars. 
Er zullen op die dagen tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn. In verband met de werkzaamheden vragen wij u 
vriendelijk op de vermelde dagen hier niet te parkeren.

Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het maken van boogzinkers waarbij een vrachtwagen met menginstallatie nodig is.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met mevrouw A. Twigt van de firma Bob den Boer B.V. via 
T.06 – 11 70 33 44.

Wilnis, gedeeltelijke wegafsluiting Pieter Joostenlaan

Locatie afsluiting
De Pieter Joostenlaan is tussen de Willisstee en de Molmlaan op 27 januari 2023 van 7.00 uur t/m 11.00 uur gedeeltelijk 
afgesloten. Deze afsluiting geldt tevens voor voetgangers en fietsers. Voetgangers kunnen gebruik maken van de stoep 
aan de overzijde van de weg. Voor fietsers geldt een omleiding via de Burgemeester Fernhoutlaan en de Molmlaan. De 
omleidingsroute wordt aangegeven met borden. Gemotoriseerd verkeer kan passeren maar houdt u rekening met een 
langere reistijd.

Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het plaatsen van een nieuwe POP (wijkcentrale glasvezel).

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. Visser van de firma BAM Telecom B.V. via 
T. 06 – 51 24 58 94.

Ontwerpbestemmingsplan “Brandweerkazerne Abcoude”

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8a van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 
28 januari 2023 het ontwerpbestemmingsplan Brandweerkazerne Abcoude (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.
BPP059KazerneAbc-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage 
liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:
•  De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in 

Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar 
omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

•  De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt 
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0736.BPP059KazerneAbc-ow01. 

•  De authentieke ontwerpplanbestanden 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.

Toelichting
De huidige brandweerkazerne van Abcoude is verouderd en kan niet verbouwd worden op de huidige locatie. Met het 
bestemmingsplan ‘brandweerkazerne Abcoude’ wordt een nieuwe brandweerkazerne bij de entree van Abcoude bij de 
Burgemeester des Tombeweg mogelijk gemaakt.



Bekendmakingen en mededelingen (week 19 – 13 mei 2022)


