
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.  
 
________________________________________________________________________________________ 
 

Oproep omgekeerde vlaggen 
De gemeente De Ronde Venen roept iedereen, die de Nederlandse vlag omgekeerd heeft bevestigd op een 
plek die niet van hem of haar is, op deze te verwijderen. De gemeente ontvangt veel meldingen over de 
vlaggen, onder andere in verband met hinder en mogelijk gevaar voor de verkeersveiligheid.  
 
Omgekeerde vlaggen die in de ogen van de gemeente een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, 
bijvoorbeeld als ze los hangen, gaat de gemeente verwijderen. 
 

 

 
 
 
  



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 31 – 05 augustus 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 

Kerkstraat 104 in Abcoude Extra slaapkamer dak Z/22/210778 21-07-2022 

Dukaat 19 in Mijdrecht Aanvraag gevelbekleding Z/22/211664 22-07-2022 

Kerkstraat 24 in Abcoude Verbouw woning Z/22/211906 22-07-2022 

Burgemeester Dedelstraat 42 
in Abcoude 

Plaatsing van dakkapel in het 
voorgeveldakvlak 

Z/22/212204 25-07-2022 

Rozenobel 17 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakopbouw Z/22/211674 22-07-2022 

Sectie B perceel 3069 en 3105 
in Mijdrecht 

Aanleg verharding Railexpeditie Walraven 
Mijdrecht 

Z/22/212475 25-07-2022 

Dorpsstraat 44 in Wilnis Aanvraag afzuiginstallatiepijp Z/22/212651 26-07-2022 

Molenwiek 101 in Mijdrecht Vervanging kozijn aan voorzijde Z/22/212562 25-07-2022 

Heemraadsingel 33 in 
Mijdrecht 

Aanvraag bouw carport Z/22/212561 25-07-2022 

Hoofdweg 5 in Waverveen Aanvraag in/uitrit Z/22/212711 26-07-2022 

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

http://www.overheid.nl/


Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 31 – 05 augustus 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 

Van wassenaerstraat 28 in 
Mijdrecht. 

Op 27 juli 2022 heeft de gemeente een 
aanvraag ontvangen voor een 
omgevingsvergunning voor een ontheffing 
plaatsen Vuilcontainer open Mobiel toilet. 

Z/2022-019464 27-07-2022 

Burgemeester van 
Trichtlaan 62 in Wilnis 

Op 28 juli 2022 heeft de gemeente een 
aanvraag ontvangen voor een 
omgevingsvergunning voor een ontheffing 
plaatsen Vuilcontainer open  

Z/2022-019649 29-07-2022 

 
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 31 – 05 augustus 2022) 
 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden 
Westerlandweg 6 A in Mijdrecht het bouwen van een 

mestopslag silo 
Z/22/204715 27-07-2022 

 
Groeneveltstraat 6 in 
Baambrugge 

het bouwen van een 
dakkapel op voordakvlak 
van de woning 

Z/22/203017 28-07-2022 

Groeneveltstraat 8 in 
Baambrugge 

het vervangen van een 
bestaande dakkapel door 
een nieuwe op het 
voordakvlak 

Z/22/203018 28-07-2022 

Valk 17 in Vinkeveen het plaatsen van een 
dakkapel op voordakvlak 
van de woning 

Z/22/203181 28-07-2022 

Kerkstraat 24 in Abcoude het inpandig verbouwen en 
wijzigen van de gevel 

Z/22/211906 28-07-2022 

 
Koraal 58 in Mijdrecht het realiseren van een 

dakkapel op het zijdakvlak 
van de woning 

Z/22/202397 28-07-2022 



Verleende omgevingsvergunningen (week 31 – 05 augustus 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 vezonden 

Tuinderslaantje 1 op de 
kiss + Ride strook in 
Vinkeveen 

De gemeente heeft op 26 juli 2022 een 
besluit genomen op de aanvraag met 
zaaknummer 2022- 016868 voor een 
omgevingsvergunning voor een ontheffing 
plaatsen opslagcontainer voor de periode 1 
oktober 2022 t/m 30 september 2023 opslag 
container nabij de Tuinderslaantje 1 te 
Vinkeveen. De vergunning is toegekend. 

Z/2022-016868 26-07-2022 

Spoorlaan 1 in Abcoude 
(Enkele parkeervakken 
van het P&R 
terreinstation) 

De gemeente heeft op 27 juli 2022 een 
besluit genomen op de aanvraag met 
zaaknummer 2022-018210 voor een 
omgevingsvergunning voor een ontheffing 
plaatsen (spoor) gereedschappen voor de 
periode 19 september 2022 t/m 22 september 
2022 voor het werken aan het spoor nabij de 
Spoorlaan 1 te abcoude. De vergunning is 
toegekend 

Z/2022-018210 26-07-2022 

Irenestraat 3e in Wilnis. De gemeente heeft op 27 juli 2022 een 
besluit genomen op de aanvraag met 
zaaknummer 2022-018572 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. voor de 
periode 26 augustus 2022 t/m 2 september 
2022 i.v.m. opslag stenen nabij de Irenestraat 
3 e te Wilnis. De vergunning is toegekend 

Z/2022-018572 26-07-2022 



 
 
 
 

 
 
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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden 

Johan van Renessestraat 25 in 
Mijdrecht. (op het gras veld) 

De gemeente heeft op 26 juli 2022 
een besluit genomen op de 
aanvraag met zaaknummer 2022-
013814 voor een 
omgevingsvergunning voor een 
ontheffing plaatsen Vuilcontainer 
open Vuilcontainer dicht 
opslagcontainer Bouwkeet Mobiel 
toilet hekwerken rondom 
bouwplaats. Pannenlift en auto 
kraanwagen inzet (mobiel/tijdelijk) 
per dagdeel nooit 
permanenthekwerken rondom 
bouwplaats. Pannenlift en auto 
kraanwagen inzet (mobiel/tijdelijk) 
per dagdeel nooit permanent voor 
de periode 10 oktober 2022 t/m 24 
februari 2023 i.v.m. een bouwplaats 
inrichting nabij de Johan van 
Renessestraat 25 te Mijdrecht. De 
vergunning is toegekend 

Z/2022-013814 26-07-2022 

Holendrecht 55 in Abcoude De gemeente heeft op 27 juli 2022 
een besluit genomen op de 
aanvraag met zaaknummer 2022-
019189 voor een 
omgevingsvergunning voor een 
ontheffing plaatsen Vuilcontainer 
open voor de periode 22 augustus 
2022 t/m 22 december 2022 i.v.m. 
slopen van een gebouw nabij de 
Holendrecht 55 te Abcoude. De 
vergunning is toegekend. 

Z/2022-019189 27-07-2022 



Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie (week 31 – 05 augustus 2022)  
 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn 
ingediend: 
 
Datum Evenement/aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit 
September 2022     
Vrijdag 16 en 
zaterdag 17  
september 2022 

Jaarmarkt Vrijdag van 
10.00 uur –  
20.00 uur  
Zaterdag van 
09.00 uur –  
17.00 uur 

Centrum van 
Mijdrecht 

Marktkramen, 
versterkt geluid 

Vrijdag 23 
september 2022 

100-jarig bestaan  
Antoniusschool 

17.00 uur – 
00.00 uur 

De Hoef Oostzijde 
33, 1426  
AE De Hoef 

Versterkt geluid 

 
Deze aanvragen liggen voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. 
U kunt een afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. 
Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar 
maken tot en met 24 juni 2022. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde 
Venen, team Integrale Veiligheid, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze 
aanvraag evenement’. Informatie over deze aanvragen kunt u krijgen via T. 0297 29 16 16. 
 
 
 
Aanvraag evenementenvergunning B-categorie (Week 31 – 05 augustus 2022) 
 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn 
ingediend: 
 
Datum Evenement/aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit 
September 2022     
Vrijdag 17 
september 2022 
en zaterdag 17 
september 2022  

Viering 75 jaar CSW Vrijdag van 
15.00 uur – 
01.00 uur 
Zaterdag van 
08.00 uur – 
01.00 uur 
 

CSW terrein, Pieter 
Joostenlaan 7 3648 
XR in Wilnis 

Versterkt geluid 

 
Deze aanvraag ligt voor een periode van 6 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U 
kunt een afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. 
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en 
met 19 augustus 2022. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De 
Ronde Venen, team Integrale Veiligheid, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van 
‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 291616. 
 
 
 
 
 
 
 



Wegafsluitingen 
 
De Hoef, gehele wegafsluiting de Hoef Westzijde. 
 
De Hoef Westzijde is ter hoogte van huisnummer 3 A op 11 augustus 2022 van 12.00 uur t/m 15.00 uur in zijn 
geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze wegafsluiting niet. 
Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken. 
 
Deze maatregel is nodig i.v.m. het aanleggen van een noodbrug door Van Hameren Verhuur B.V. 
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met meneer E. 
Vaandrager via T. 06 – 51 89 69 98. 
 
 
Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting Baambrugse Zuwe. 
 
De Baambrugse Zuwe is ter hoogte van van huisnummer 11 C op 10 augustus 2022 van 7.00 uur t/m 16.00 
uur gedeeltelijk afgesloten. Er zullen tevens enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn. In verband met de 
werkzaamheden vragen wij u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren. 
 
Deze maatregelen zijn nodig i.v.m. het maken van een lasgat voor het herstel van een coaxkabel in opdracht 
van VodafoneZiggo. 
Het verkeer kan passeren maar houd rekening met een langere reistijd. 
 
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer C. Ng van 
de firma BAM Telecom B.V. via T. 0172 – 63 21 21. 
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