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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

Klompenmaker 27 in Wilnis Plaatsen dakkapel voorzijde Z/22/218312 21-11-2022

Waterlelie 15 in Abcoude Plaatsen dakkapel voorzijde Z/22/218798 01-12-2022

Mijdrechtse dwarsweg 5 in Wilnis Het vernieuwen van een boenhok Z/22/218838 02-12-2022

Laan van Binnenrust 26 in Abcoude Aanbrengen 13 zonnepanelen op dak bijgebouw Z/22/218843 04-12-2022

Ambachtsherensingel 8 B in Mijdrecht Plaatsen dakkapel aan de straatzijde Z/22/218870 05-12-2022

Voordijk 39 in Abcoude Dakrenovatie woning Z/22/218934 06-12-2022

Baambrugse Zuwe 127A in Vinkeveen Vergroten kelder Z/22/218939 06-12-2022

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 
ontvangen

Hoogstraat 13 in Abcoude Revisie: wisselen van hotelkamers naar 
hostelkamers

Z/22/215539 01-12-2022

Zuwe 10 in Baambrugge Plaatsen dakkapel straatzijde Z/22/217120 05-12-2022

Herenweg 183 A in Wilnis Plaatsen dakkapel aan de voorzijde Z/22/218574 06-12-2022

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.

Gemeente helpt buitensportverenigingen verduurzamen
KV Atlantis: “Deze subsidie is precies het zetje dat we nodig hadden…’’

Kristiaan Geusebroek, voorzitter bij KV 
Atlantis in Mijdrecht.

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.

Eén van de verenigingen die binnenkort 
aanspraak zal maken op de gemeentelijke 
subsidie voor ledverlichting, is korfbalvereniging 
Atlantis uit Mijdrecht. Zij heeft al verschillende 
stappen gezet om haar accommodatie te 
verduurzamen en ziet de ledverlichting als 
een prachtige vervolgstap. “Ons dak ligt al vol 
zonnepanelen, waarmee een airco van stroom 
wordt voorzien’’, legt Marc Verwer uit. Hij is 
bestuurslid Accommodatie bij KV Atlantis, een 
vereniging met zo’n driehonderd leden. “Dit 
apparaat kan zowel koelen als verwarmen en 
heeft daarmee een grote bezuinigingsslag 
gerealiseerd. Voor het koelen en verwarmen van 
de kantine hoeft de cv-ketel niet meer aan…’’

‘Zetje dat we nodig hebben…’’
De subsidie voor de ledverlichting komt voor de 

club als geroepen. “We hebben al langer de wens 
om de lampen boven onze velden te vervangen 
voor ledverlichting’’, vervolgt Marc. “Dat is er 
nog niet van gekomen omdat dit een grote 
investering is voor onze relatief kleine club. Wij 
zijn heel blij dat de gemeente deze handreiking 
doet; deze subsidie is precies het zetje dat we 
nodig hebben, dus daar willen we zeker gebruik 
van maken.”

Oude cv-ketel vervangen
Daarnaast overweegt de Mijdrechtse 
korfbalvereniging nog een andere investering. 
“We willen ook onze oude cv-ketel vervangen’’, 
ligt Marc toe. “Deze gebruiken we nog voor 
het verwarmen van de douches, maar hij is 
eigenlijk op. Ook dit is een grote investering. 
Tot nu toe realiseerden we alle investeringen 
zonder subsidie, maar dat viel financieel niet 
mee. Daarom hebben wij zeker interesse in 
de subsidie van de gemeente om onze club 
verder te verduurzamen. We gaan onderzoeken 
wat allemaal mogelijk is vanuit het door de 
gemeente opgezette Duurzaamheidsfonds. 
Zo’n handreiking is geweldig; dit is een kans 
voor verenigingen om toch te verduurzamen in 
deze financieel ingewikkelde tijd.’’
Buitensportverenigingen die ook gebruik willen 
maken van de subsidie van de gemeente, kunnen 

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.

Vinkeveen, afsluiting parkeerplaatsen 
Herenweg

Locatie afsluiting Enkele parkeerplaatsen aan de Herenweg 
ter hoogte van huisnummer 278 zijn op 15 december 2022 
van 07.00 uur t/m 15.30 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.

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.
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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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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 
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Verleende omgevingsvergunningen week

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

Dorpsstraat 76 A in Mijdrecht Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning 
Dorpsstraat 76 A te Mijdrecht De gemeente heeft 
op 7 december 2022 een besluit genomen op de 
aanvraag met zaaknummer 2022- 029760 voor een 
omgevingsvergunning voor het aanleggen van een De 
omgevingsvergunning is toegekend.

Z/2022- 029760 07-12-2022

Kievitslaan 8 in Vinkeveen De gemeente heeft op 7 december 2022 een besluit 
genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-029675 
voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van 
een uitweg. De omgevingsvergunning is toegekend.

Z/2022-029675 07-12-2022

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.

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

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

Z/22/215096 30-11-2022

Kuyerpad 1 in Abcoude Het realiseren van een uitbouw aan de zij- en achtergevel Z/22/204993 01-12-2022

Demmerik 128A Vinkeveen Nieuwbouw woning op kavel 732 ter hoogte van 
Demmerik 128a

Z/22/214875 06-12-2022

Vennicxstraat 36 in Abcoude Bouwen van een erker Z/22/216433 07-12-2022

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen

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

Wilgenlaan 25 in Vinkeveen Aanpassen en legaliseren bestaande steiger Z/22/216194 05-12-2022

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie

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

Datum Activiteit Evenement/
aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 1 juli 2023 VinkCuisine 16.00 uur 
- 23.00 uur

Sportpark de Molmhoek, Mijdrechtsdwarsweg 4, 
3645 GA in Vinkeveen

Versterkt 
geluid

Zaterdag 9 
september 2023

Najaarsmarkt 
Wilnis

10.00 - 
16.00 uur

Gedeelte Herenweg, gedeelte Raadhuisstraat en 
de Dorpsstraat, 3648 in Wilnis

Kramenmarkt 
met versterkt 
geluid

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 23 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.

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

Donderdag 
25 tot en met 
maandag 29 mei

Vinkefest Donderdag 25 mei 18.00 
uur – 00.00 uur Vrijdag 
26 mei 14.00 – 02.30 uur 
Zaterdag 27 mei 14.00 
uur – 02.30 uur Zondag 
28 mei 12.00 uur – 02.00 
uur Maandag 29 mei 
12.00 uur – 22.00 uur

Feestterrein aan 
Demmerik , 3645 in 
Vinkeveen

Versterkt geluid Donderdag 
25 mei 18.00 uur tot 00.00 
uur Vrijdag 26 mei 14.00 uur 
tot 02.00 uur Zaterdag 27 mei 
14.00 uur tot 02.00 uur Zondag 
28 mei 12.00 uur tot 01.30 uur 
Maandag 29 mei 12.00 uur tot 
22.00 uur

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 23 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.


