
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.

Gemeente helpt buitensportverenigingen verduurzamen
SV Hertha: “Met deze investeringen is club weer klaar voor de toekomst!’’
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 de 
gemeentelijke subsidie voor de ledverlichting 
ontvangt, is SV Hertha uit Vinkeveen. Deze 
voetbalvereniging doet er alles aan om 
haar accommodatie te verduurzamen en 
zoveel mogelijk energie te besparen. “Op 
onze hoofdvelden hebben we recent de 
verlichting vervangen”, vertelt voorzitter 
Michel Klinkhamer. “Zestien lichtmasten zijn 
nu voorzien van ledverlichting. Dat bespaart 
energie en verhoogt het gebruiksgemak. Deze 
verlichting kun je namelijk onbeperkt aan en uit 
doen. Als er een gat is in ons trainingsschema, 
kan de verlichting gewoon uit. Ook dat is een 
besparing.”

Hoewel de verlichting op de velden van SV 

Hertha eigenlijk eigendom is van de gemeente, 
koos de voetbalvereniging er zelf voor om 
deze duurzaamheidsinvestering te realiseren 
en te bekostigen. “De lampen zijn dan wel 
van de gemeente, maar wij betalen voor het 
energieverbruik”, vervolgt Michel. “Met de 
ledverlichting gaan die kosten enorm omlaag. 
En dat is nodig want in korte tijd is onze 
energierekening meer dan verdubbeld.” 

SV Hertha bekostigde de aanschaf van de 
ledverlichting uit eigen zak, maar om de 
subsidie voor alle buitensportverenigingen 
gelijk te trekken, vergoedt gemeente De Ronde 
Venen ook investeringen in ledverlichting 
die al reeds gedaan zijn. Dat betekent 
dat de Vinkeveense sportvereniging met 
terugwerkende kracht nog geld ontvangt. Voor 
dat geld heeft Hertha een andere bestemming. 
“We willen verder verduurzamen en het 
plaatsen van zonnepanelen wordt vermoedelijk 
de volgende stap’’, legt Michel uit. “Enig nadeel 
is dat ons huidige dak dat nog niet toelaat. We 
zijn nu in overleg met een constructeur om te 
onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn.’’ 

En zo ontwikkelt de club zich steeds een 
beetje verder. “We hebben een geweldige 
accommodatie, een gloednieuwe tribune, 

Lever de waardebon voor energiebesparende 
producten in 
Vorige maand ontvingen eigenaren van 
woningen met een WOZ-waarde lager dan 
355.000 euro een brief ontvangen met een 
waardebon van 70 euro voor het kopen 
van energiebesparende producten. Heeft u 
deze waardebon ontvangen, maar nog niet 
gebruikt? Doe dit dan snel! De actie geldt tot 
31 december 2022. 

Wissel de waardebon in bij een winkel 
in de buurt
Woningeigenaren bepalen zelf waar ze de 
producten kopen. Dit kan bij bouwmarkten, in 
een (web)winkel of bij een ondernemer in de 
buurt. De gemeente vindt het belangrijk om 
lokale ondernemers te steunen. Na het kopen 
van de energiebesparende producten kunnen 
inwoners de kassabon op 
www.winstuitjewoning.nl/de-ronde-venen 

Chantal Bekker is nog een jaar klimaatburgemeester van De Ronde Venen 
Vorig jaar was Chantal Bekker op 
verzoek van het ministerie onze eerste 
klimaatburgemeester en ze is druk bezig 
geweest mensen bewust te maken over de 
problematiek van klimaatverandering. Daarbij 
richtte zij zich op alle partijen: inwoners, 
belangenverenigingen en politiek. Dit jaar 
vervolgt ze haar ambitieuze plannen. 

Hierover sprak zij ook met burgemeester 
Maarten Divendal en wethouder Cees 
van Uden. Tijdens dit gesprek werden 
tips uitgewisseld. Chantal gaf een paar 
kinderschoenen aan de burgemeester en 
wethouder, hiermee wil ze het belang van 
duurzaamheid benadrukken. 

“Deze kinderschoentjes staan voor de 
toekomstige generatie. Verduurzamen 
doen we voor hen.” Aldus Chantal Bekker. 
Meer weten? Ga naar 
www.derondevenen.nl/klimaatburgemeester.

hoofdvelden met kunstgras en nu dus ook 
ledverlichting op de velden’’, stelt Michel vol 
trots. “Als we straks ook de zonnepanelen 
gerealiseerd hebben, is onze accommodatie 
weer helemaal klaar voor de toekomst; laat die 
nieuwe leden maar komen.”

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.

uploaden. Daarna ontvangt de inwoner het 
bedrag terugbetaald.

Liever direct een waardebon inwisselen voor 
een box vol energiebesparende producten?
Dat kan bij Optie1 (Hofland 2 in Mijdrecht). 
In deze box zitten verschillende producten 
waarmee de inwoners eenvoudig energie 
besparen.

Bestuurslid Peter Voorbij (l) en voorzitter 
Michel Klinkhamer (r) bij SV Hertha in Vinkeveen.

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.



Bekendmakingen en mededelingen (week 51 – 23 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.

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

Demmerik 71 in Vinkeveen Aanleg van een zonnepanelenveld Z/22/218995 07-12-2022

Botsholsedijk 2 A in Vinkeveen Achterbos Caravanpark aanpassen Brug Z/22/219188 08-12-2022

Oudhuijzerweg 46 in Wilnis Nieuwbouw 2 onder 1 kapwoning Z/22/219669 11-12-2022

Donkereind 24 in Vinkeveen Plaatsen hekwerk voor voorgevel Z/22/219662 09-12-2022

Rijksstraatweg 137 in Baambrugge Buitenkant gevel isoleren & stucen Z/22/219858 12-12-2022

Herenweg 298 in Wilnis Wijzigen gevels woonhuis Z/22/220030 13-12-2022

Laan van Binnenrust 22 in Abcoude Plaatsen van zonnepanelen op dakvlak Z/22/220301 13-12-2022

Rondweg 1 in Mijdrecht Wijziging entree Z/22/220340 14-12-2022

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 
verzonden

Wethouder van Damlaan 66 in Wilnis het bouwen van een erker aan voorzijde van de 
woning

Z/22/216713 08-12-2022

Garsten 6 in Abcoude het realiseren van een dakopbouw Z/22/214395 09-12-2022

Waterlelie 15 in Abcoude Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde Z/22/218798 12-12-2022

Schakel 16 in Vinkeveen het plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak

Z/22/216869 12-12-2022

Dr. J. van der Haarlaan 1 in Mijdrecht het realiseren van een geluidsscherm en het 
kappen van één boom

Z/22/217447 14-12-2022

Raadhuislaan 8-16 in Mijdrecht het renoveren van 37 woningen door het isoleren 
van het dak

Z/22/214741 14-12-2022

Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen Het vervangen/plaatsen van beschoeiing/
damwanden, verbreden brug, bouwen 
toegangspoort en de bouw van een steiger

Z/22/201084 15-12-2022

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 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

De Hilt 6 in Abcoude De gemeente heeft op 13 december 2022 
een besluit genomen op de aanvraag 
met zaaknummer 2022-029592 voor een 
omgevingsvergunning voor een ontheffing 
plaatsen Tijdelijk plaatsen van een kraan op de 
openbare weg voor het hijsen van een dakkapel 
op woning. voor de periode 11 januari 2023 t/m 
12 januari 2023 i.v.m. Tijdelijk plaatsen van een 
kraan op de openbare weg voor het hijsen van 
een dakkapel op woning. nabij de De Hilt 6 te 
ABCOUDE. De vergunning is toegekend.

Z/2022-
029592

13-12-2022

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.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Provinciale weg 11 in Vinkeveen Het verplaatsen van een wasstraat en de 
nieuwbouw van een bedrijfsruimte 

Z/22/213402 30-11-2022

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

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  

Bisschop Koenraadstraat 8 in Mijdrecht

Dit besluit ligt met ingang van donderdag 22 december 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

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  

Nobel 41 in Mijdrecht

Dit besluit ligt met ingang van donderdag 22 december 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.

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

Ringdijk t/o nr  7 in Wilnis Aanleggen uitweg Z/2022-031932 16-12-2022

Angsteloord 35 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van container(s) en een 
bouwkeet i.v.m een verbouwing

Z/2022-031970 16-12-2022

Burgermeester de Beaufortlaan 10 in 
Abcoude

Tijdelijk plaatsen van een vrachtwagen met 
hijskraan i.v.m. plaatsen van dakkapel

 Z/2022-031967 16-12-2022

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



Bekendmakingen en mededelingen (week 51  – 23 december 2022)
Publicatie Verkeersbesluit

Datum van bekendmaking: 23 december 2021
Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van een stopverbod op de Croonstadtlaan in Mijdrecht, ter hoogte van het 
geldautomaat.
Locatie:  Croonstadtlaan te Mijdrecht

Aanleiding
Er wordt op de Croonstadtlaan bij het geldautomaat geparkeerd of tijdelijk stilgestaan om het geldautomaat te gebruiken. 
Deze manoeuvre blokkeert de doorgang richting De Passage en de stoep. Hierdoor ontstaan er verkeersonveilige situaties.

Besluit
Een stopverbod instellen aan de Croonstadtlaan, ter hoogte van het geldautomaat, door het aanbrengen van een gele 
doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23 van het RVV 1990.

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 DA 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.  

Baambrugge, verkeershinder Dorpsstraat

Locatie verkeershinder 
De stoep van de Dorpsstraat is t.h.v. huisnummers 10 t/m 17 op 23 december 2022 van 07.00 uur t/m 11.00 uur gedeeltelijk 
afgesloten. Voetgangers kunnen gebruikmaken van de stoep aan de overzijde van de weg.

Reden verkeershinder
Deze maatregel is nodig i.v.m. de aanleg van een coax-kabel door BAM Telecom in opdracht van VodafonoZiggo.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met mevrouw P. Berkel-Nelemans van de firma BAM 
Telecom B.V. via T. 088 – 712 37 59.

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


