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.

Strandbal lek? Breng hem naar het afvalbrengstation!
Het is zomer! Dat betekent dat we de opblaasbare zwembaden en bijbehorende plastic luchtbedden,
strandballen en vrolijke opblaasfiguren weer van zolder halen. Maar wat als ze lek zijn en je er vanaf wilt?
Breng ze dan naar onze afvalbrengstations. Daar zamelen we ze in om te verwerken tot nieuwe producten.
Door afval opnieuw te gebruiken tonen we hart voor ons milieu!
Niet verbranden maar opnieuw gebruiken
Kapotte opblaasbare producten belanden normaal gesproken bij het grofvuil of restafval. Dat gaat naar een
verbrandingsoven. Zonde, want het PVC kan prima opnieuw worden gebruikt. Dat is niet alleen beter voor het
milieu, het levert ook grondstoffen op voor nieuwe producten. Daarom doet gemeente De Ronde Venen mee
aan een proef waarbij deze artikelen apart worden ingezameld en verwerkt.
Lever kapotte opblaasartikelen in op het afvalbrengstation
Op de afvalbrengstations in Mijdrecht en Abcoude staat een aparte bak waar opblaasbare producten gratis
apart ingeleverd kunnen worden.
Welke opblaasbare producten kunnen ingeleverd worden?
In principe kunnen alle plastic opblaasartikelen worden ingeleverd, behalve ballonnen. Denk bijvoorbeeld aan
opblaasbare zwembaden, luchtbedden, strandballen, zwembanden en –bandjes en opblaasfiguren.
Waarom niet bij het PMD?
PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blikjes) en drankpakken. Dit gaat om
verpakkingen als lege shampooflessen en plastic zakken van pasta, rijst, brood of koekjes. Opblaasartikelen
zijn geen verpakkingen. De recyclinginstallatie waar PMD naartoe gaat, kan geen zwembadjes of luchtbedden
verwerken. Het kan er zelfs voor zorgen dat het PMD wordt afgekeurd en moet worden verbrand. Of voor
storingen in de installatie. Doe opblaasartikelen daarom niet bij het PMD!
Wat gebeurt er met het verzamelde materiaal?
De verzamelde opblaasbare producten gaan naar Vinylrecycling, in Lelystad. Daar wordt het materiaal
gecontroleerd en vervolgens verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Er worden bijvoorbeeld
tuinslangen, schoenzolen en slippers van gemaakt. Ook wordt er dakbedekking van gemaakt.
Waarom deze proef?
De Ronde Venen zoekt steeds naar goede manieren om afval zoveel mogelijk her te gebruiken. Hergebruik
van spullen en materialen is beter voor het milieu en levert grondstoffen op voor nieuwe producten. De proef
duurt tot en met september en wordt na afloop geëvalueerd.

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 30 – 29 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

Sectie E perceelnr. 1645 in
Wilnis

Aanleg van een dam met duiker

Z/22/204958

14-07-2022

Kuyerpad 1 in Abcoude

Uitbouw zijkant en achterzijde hoekwoning Z/22/204993
begane grond

14-07-2022

Ringdijk 31 in Vinkeveen

Uitbouw achterzijde woning

Z/22/205243

15-07-2022

Groenland 12 in Vinkeveen

Verbouwing en uitbreiding van een
woonhuis

Z/22/205262

15-07-2022

Meerkoetlaan 45 in Vinkeveen Vervangen kozijnen in achtergevel en
plaatsen dakterras

Z/22/206780

15-07-2022

Winkeldijk 19 A R27 in
Vinkeveen

Z/22/208829

19-07-2022

Verbouw en uitbreiding recreatiewoning

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 30 – 29 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

Datum ontvangen

Kuyerpad 7 in Abcoude

Tijdelijk plaatsen van een container i.v.m een Z/2022-018828 18-07-2022
verbouwing

Dukaat 1 in Mijdrecht

Aanleggen uitweg

Z/2022-018999 20-07-2022

Holendrecht 55 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een containers i.v.m
sloopwerkzaamheden van het gebouw

Z/2022-019189 22-07-2022

Tuinderslaantje 1 op de kiss Tijdelijk plaatsen van een container
+ Ride strook in Vinkeveen

Z/2022-016868 27-06-2022

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

Verleende omgevingsvergunningen (week 30 – 29 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

Kuyerpad 7 in Abcoude

De gemeente heeft op 20 juli
Z/2022-018828
2022 een besluit genomen op
de aanvraag met zaaknummer
2022-018828 voor een
omgevingsvergunning voor een
ontheffing plaatsen Vuilcontainer
open voor de periode 18 juli
2022 t/m 5 september 2022
i.v.m. een verbouwing woning
nabij de kuyerpad 7 in Abcoude.
De vergunning is toegekend

Datum verzonden
20-07-2022

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 30 – 29 juli 2022)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Bloemhaven 19 in
Vinkeveen

Het uitbreiden van de dakkamer

Z/22/204422

15-07-2022

Bovendijk 24 in Wilnis

Het vervangen van de bestaande kleine
aanbouwen door verlengen van de loods

Z/22/196164

15-07-2022

Nijverheidsweg 13 in
Mijdrecht

Het bouwen van een laadkuil en uitbreiding
aan de achterzijde van het pand

Z/22/204016

19-07-2022

Constructieweg in
Mijdrecht

Het kappen van 8 bomen

Z/22/204108

19-07-2022

Stationsstraat 50 in
Abcoude

Het plaatsen van zonnepanelen op de dak
van een woning

Z/22/202393

19-07-2022

Regenboog 71 in
Vinkeveen

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/203547

20-07-2022

Meerkoetlaan 84 in
Vinkeveen

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/203981

20-07-2022

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 30 – 29 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

Datum verzonden

Waverdijk 12 in
Waverveen

Het bouwen van een aanbouw en
dakkapellen op de voor- en
achtergevel

Z/22/197327

13-07-2022

Intrekking omgevingsvergunningen (week 30 – 29 juli 2022)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Baambrugse Zuwe 228
in Vinkeveen

Het verwijderen van een
prunus in de voortuin

Z/22/204467

15-07-2022

Gein-Noord 22 in
Abcoude

Het kappen van 7
bomen

Z/22/201871

18-07-2022

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.
Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (week 30 – 29 juli 2022)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Koppeldijk 16 in
Abcoude

Uitbreiden en ophogen berging

Z/22/199415

21-07-2022

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.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 30 – 29 juli 2022)
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
verzonden

Stationsstraat 12 in Abcoude

Het plaatsen van zonnepanelen

Z/22/202828

20-07-2022

Stationsstraat 12 in Abcoude

Het aanbrengen van een installatie Z/22/202728
met warmtepomp

20-07-2022

