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.

Officiële 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 officiële publicaties van de
gemeente De Ronde Venen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven
van officiële 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 (week 29 – 22 juli 2022)
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

Dukaat 1 in Mijdrecht

Uitrit aanvraag

Z/22/204581

06-07-2022

Dominee Bleekerhof 25 in
Abcoude

Verbouwing Dominee Bleekerhof 25
Abcoude

Z/22/204585

06-07-2022

Rijksstraatweg 163 in
Baambrugge

Rijksstraatweg 163 Baambrugge

Z/22/204623

07-07-2022

Adelricusstraat 14 in Mijdrecht Dakopbouw

Z/22/204631

07-07-2022

Molenland 8 in Mijdrecht

Tijdelijke bewoning Molenland 8

Z/22/204713

08-07-2022

Herenweg 242 R 76 in
Vinkeveen

Het vervangen van een bestaande
woonark voor een nieuwe waterwoning.

Z/22/204685

08-07-2022

Baambrugse Zuwe 141 G in
Vinkeveen

Bouw tuinmuren onder bouwwerken

Z/22/204714

08-07-2022

Westerlandweg 6 A in
Mijdrecht

Bouw mestopslag silo

Z/22/204715

08-07-2022

Amstelkade 72 in Wilnis

Herstel/vervangen schuiframen begane
grond

Z/22/204723

09-07-2022

Wethouder van Damlaan 67 in Vervanging dakkapel aan achterzijde en
Wilnis
nieuwe dakkapel aan voorzijde

Z/22/204724

09-07-2022

Bozenhoven 4 in Mijdrecht

Zonnepanelen aanvraag Bozenhoven 4
Mijdrecht

Z/22/204815

11-07-2022

Piet Heinlaan 3 in Amstelhoek Aanvraag bestemmingsplanwijziging
Kruiskerk Piet Heinlaan 3 in Amstelhoek

Z/22/204849

12-07-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 29 – 22 juli 2022)
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

Irenestraat 3 E in Wilnis.

Op 13 juli 2022 heeft de gemeente een
Z/ 2022-018572 13 juli 2022
aanvraag ontvangen voor een
omgevingsvergunning voor een ontheffing
plaatsen Het neer zetten van de stenen. Die
nodig zijn voor het erf. Het neer zetten van de
stenen. Die nodig zijn voor het erf. nabij de
Irenestraat 3 e te Wilnis. De aanvraag is
geregistreerd onder zaaknummer:2022018572
Bezwaar/beroep:
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of
beroep in te stellen tegen deze
aanvraag/melding. Dat kan pas, als de
gemeente een besluit over de
aanvraag/melding heeft genomen. Zodra de
gemeente een besluit heeft genomen, dan
wordt dat eveneens hier gepubliceerd.

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

Datum ontvangen

Verleende omgevingsvergunningen (week 29 – 22 juli 2022)
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

Burgemeester van Trichtlaan 62 De gemeente heeft op 14 juli Z/2022-017750
in Wilnis
2022 een besluit genomen
op de aanvraag met
zaaknummer 2022-017750
voor een
omgevingsvergunning voor
een ontheffing plaatsen
Vuilcontainer open voor de
periode 23 juli 2022 t/m 25
juli 2022 i.v.m. een
verbouwing woning De
vergunning is toegekend.

18-07-2022

Braspenning 7 in Mijdrecht

De gemeente heeft op 14 juli Z/2022-018165
2022 een besluit genomen
op de aanvraag met
zaaknummer 2022-018165
voor een
omgevingsvergunning voor
een ontheffing plaatsen
Vuilcontainer open voor de
periode 2 augustus 2022 t/m
27 september 2022 i.v.m.
een verbouwing woning
nabij de Braspenning 7 te
Mijdrecht. De vergunning is
toegekend.

18-07-2022

Molenland 11 in Wilnis

De gemeente heeft op 14 juli Z/2022-016774
2022 een besluit genomen
op de aanvraag met
zaaknummer 2022-016774
voor een
omgevingsvergunning voor
het aanleggen van een
uitweg op locatie Molenland
11. De
omgevingsvergunning is
toegekend

18-07-2022

Baambrugse Zuwe 163 A in
Vinkeveen

De gemeente heeft op 14 juli Z/2022-017100
2022 een besluit genomen
op de aanvraag met
zaaknummer 2022-017100
voor een
omgevingsvergunning voor
het van een uitweg op
locatie Baambrugse Zuwe
163 A. De
omgevingsvergunning is
toegekend.

18-07-2022

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 (week 29 – 22 juli 2022)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Starnheim 7 in Abcoude het uitbreiden van de bestaande dakopbouw Z/22/204035

11-07-2022

Achterbos 125 in
Vinkeveen

het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/203587

12-07-2022

Plevierenlaan 10 in
Vinkeveen

het plaatsen van dakkapellen en het bouwen Z/22/203384
van een erker

13-07-2022

Zuster Claassenhof 15 in Herbouw clubhuis Abcouder
Abcoude
Tennisvereniging

Z/22/200031

13-07-2022

Angsteloord 71 in
Abcoude

het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak en het achterdakvlak

Z/22/203505

14-07-2022

Proostdijstraat 26 in
Abcoude

het vergroten van de dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/204141

14-07-2022

Burgemeester
Padmosweg 24-26
Wilnis

Vergroten kelder

Z/22/199700

14-07-2022

Muijeveld 79 in
Vinkeveen

het plaatsen van een dakopbouw

Z/22/203653

14-07-2022

Vermogenweg 223 in
Mijdrecht

Nieuwbouw bedrijfspand

Z/22/198519

14-07-2022

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.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 29 – 22 juli 2022)
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

Baambrugse Zuwe 163A Aanvraag nieuwe brug, beschoeiing Z/22/202146
Vinkeveen
en watergang

Datum verzonden
14-07-2022

Intrekking omgevingsvergunningen (week 29 – 22 juli 2022)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Herenweg 171 in
Vinkeveen

het intern verbouwen
van de woning

Z/22/204102

11-07-2022

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
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.

