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 32 – 12 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

Baambrugse Zuwe 127A in
Vinkeveen

Nieuwbouw woonhuis

Z/22/213365

28-07-2022

Provinciale weg 11 in
Vinkeveen

Verplaatsen wasstraat en nieuwbouw
bedrijfsruimte

Z/22/213402

29-07-2022

Lange Meer 18 in Vinkeveen

Wijziging kozijn

Z/22/213415

30-07-2022

Waterlelie 5 in Abcoude

Plaatsen van dakkapel op het voordakvlak Z/22/213458

01-08-2022

Henrick Trajectinusstraat 10 in Vergroten van de woning door een
Mijdrecht
nokverhoging

Z/22/213463

01-08-2022

Diverse locaties

Z/22/213521

02-08-2022

Z/22/213555

03-08-2022

Kappen van 33 bomen i.v.m. slechte
conditie

Dorpsstraat 24 in Baambrugge Plaatsen zonnepanelen op bijgebouw

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 32 – 12 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

Wethouder van Damlaan 1 Aanleggen van een nieuwe uitweg
in Wilnis

Z/2022-020142 04-08-2022

Geinplein 3 in Abcoude
(P&R terrein
parkeerplaatsen)

Tijdelijke opslag van gereedschappen voor
werkzaamheden aan het spoor.

Z/ 2022-020128 04-08-2022

Hoofdweg 5 in Waverveen

Aanleggen van een nieuwe uitweg

Z/2022-020161 05-08-2022

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 32 – 12 augustus 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

Baambrugse Zuwe 194 in
Vinkeveen

Het uitbreiden en verbouwen van het
woonhuis

Z/22/198898

01-08-2022

Rijksstraatweg 155 A in
Baambrugge

Nieuwbouw van een woning

Z/22/201947

01-08-2022

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 32 – 12 augustus 2022)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Waverbancken 75 in Vinkeveen

Het aanbrengen van een
dakopbouw

Z/22/203381

29-07-2022

Stationsstraat 5 in Abcoude

Het aanbrengen van
zonnepanelen

Z/22/203897

29-07-2022

Herenweg 272 in Wilnis

Het verbouwen en
verduurzamen van de
woning

Z/22/204194

29-07-2022

Rijksstraatweg 6 A in
Baambrugge

Het aanbrengen van een
kozijn met dubbele deur en
loopdeur

Z/22/199885

29-07-2022

Vinkenkade 29 in Vinkeveen

Het wijzigen van de
verleende
omgevingsvergunning
(Z/19/155449)

Z/22/199841

01-08-2022

Tienboerenweg 14 in Mijdrecht

Uitbreiding van de
ligboxenstal

Z/22/203767

02-08-2022

Wilnisse Zuwe 32 (nabij) in
Wilnis

Het aanleggen van een dam Z/22/204958

02-08-2022

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 32 – 12 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 verzonden

Van Wassenaerstraat 28 in
Mijdrecht.

De gemeente heeft op 4
augustus 2022 een besluit
genomen op de aanvraag
met zaaknummer 2022019464 voor een
omgevingsvergunning voor
een ontheffing plaatsen
vuilcontainer open mobiel
toilet voor de periode 8
augustus 2022 t/m 28
oktober 2022 i.v.m. grote
mutatie werkzaamheden
nabij de Van
Wassenaerstraat 28 te
Mijdrecht. De vergunning is
toegekend.

Z/2022-019464

01-08-2022

Burgemeester van Trichtlaan 62 De gemeente heeft op 4
Z/2022-019649
in Wilnis.
augustus 2022 een besluit
genomen op de aanvraag
met zaaknummer 2022019649 voor een
omgevingsvergunning voor
een ontheffing plaatsen
vuilcontainer open voor de
periode 1 september 2022
t/m 4 september 2022 i.v.m.
Verbouwing keuken nabij de
Burgemeester van Trichtlaan
62 te Wilnis. De vergunning
is toegekend

01-08-2022

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.

Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie (week 32 – 12 augustus 2022)
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn
ingediend:
Datum

Evenement/aan
vraag

Tijdstip

Locatie

Activiteit

In en rondom
restaurant Wander
Island, Zandeiland
één 1, 3645 BZ in
Vinkeveen

Plaatsen foodtrucks
op het zandeiland

September 2022
Vrijdag 9
september 2022

Bedrijfsfeest

17.00 uur – 21.00
uur

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.

Wegafsluitingen
Abcoude, gedeeltelijke wegafsluiting Hoogstraat
De Hoogstraat is t.h.v. van huisnummer 24 op 16 en 17 augustus 2022 van 7.30 uur t/m 16.00 uur gedeeltelijk
afgesloten. Op die twee dagen zal de bushalte tevens enkele meters verplaatst zijn.
Deze maatregel is nodig i.v.m. het lossen van een verhuiswagen middels een verhuislift.
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 J.
Landwaart van de firma AA Verhuizers B.V. via T. 06 – 524 781 01.

Parkeerverbod tijdens de Autocross Abcoude zaterdag 20 augustus 2022
In verband met de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de doorstroom van het verkeer wordt er tijdens de
autocross van zaterdag 20 augustus 2022 in het dorp Abcoude in de navolgende straten van 08.00 uur tot
20.00 uur een parkeerverbod ingesteld:
Winkeldijk
•
•

De evenzijde Doude van Troostwijkstraat
De rechterzijde van de Lindewetering

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 gehandicaptenparkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij
C.P. van der Leestraat 24 in Baambrugge.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 12 augustus 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.

Verkeersmaatregelen Abcouder Feestweek 2022
Wegafsluitingen
In verband met de verschillende activiteiten tijdens de Abcouder Feestweek worden de volgende wegen in de
genoemde perioden afgesloten:
‘t Markvelt, de Raadhuislaan vanaf het Raadhuisplein tot aan Blomswaard, het gedeelte van de
Voordijk vanaf het Raadhuisplein, de Koppeldijk tussen de Burgemeester des Tombeweg, de Doude
van Troostwijkstraat en een gedeelte van het Raadhuisplein te Abcoude vanaf zondag 21 augustus tot
en met zondag 28 augustus 2022 ten behoeve van de kermis;
de Torenlaan op dinsdag 23 augustus 2022 van 18.00 tot 22.00 uur in verband met de Ronde van
Abcoude
het gehele dorpscentrum tussen de Molenweg en de Derde Brug, de Kerkstraat, Stationsstraat, Gein
Zuid en Gein Noord tot en met de Wilhelminabrug en de buurt begrensd door de Piet van
Wijngaerdtlaan, Torenlaan, Voordijk en Janshof op dinsdag 23 augustus 2022 van 18.45 tot 20.45 uur
in verband met de veiligheid van de deelnemers bij de start van de Ronde van Abcoude;
woonerf Kerkgaarde op donderdag 25 augustus 2022 van 7.00 tot 13.00 uur in verband de kindermarkt;
de Molenweg en het Raadhuisplein op donderdag 25 augustus 2022 van 15.45 tot 17.00 uur in verband
met het evenement paalklimmen;
het Dr. van Doornplein op vrijdag 26 augustus 2022 van 17.30 tot 20.30 uur in verband met het
ringsteken onder de man/ vrouw.
de Hoogstraat vanaf de Brugstraat tot aan de kruising met de Molenweg op woensdag 24
augustus 2022 van 20.00 tot 03.00 uur, op donderdag 25 augustus 2022 van 15.00 tot 03.00 uur, op
vrijdag 26 augustus 2022 van 18.00 tot 03.00 uur en op zaterdag 27 augustus 2022
van 10.00 tot
03.00 uur in verband met de veiligheid van de bezoekers aan de Abcouder feestweek;
op vrijdag 26 augustus 2022 is vanaf 18.30 tot 20.30 uur het Dr. Van Doornplein afgesloten. Verkeer
van en naar het centrum van Abcoude wordt via de Amsterdamsestraatweg geleid. Hiertoe wordt het
éénrichtingverkeer tijdelijk opgeheven. Verkeer wat het centrum van Abcoude in wil kan tot 18.00 uur
van de Hoogstraat gebruik maken.
de Amsterdamsestraatweg, het Dr. Van Doornplein en een deel van de Broekzijdselaan op zaterdag 27
augustus 2022 van 10.00 tot 14.30 uur in verband met het ringsteken voor aanspanningen;
het fietspad Amsterdamsestraatweg en de Voetangelweg langs het Abcouder meer op zaterdag 27
augustus 2022 van 20.00 tot 22.00 uur in verband met het afsteken van vuurwerk.
Wijziging dienstregeling Syntus – bus lijn 120
Vanwege de veiligheid van de bezoekers, de belemmerde doorgang en omdat de hoek MolenwegHoogstraat jaarlijks gevaarlijke situaties oplevert is in overleg met Syntus besloten om bus 120
tijdens de feestweek op bepaalde tijden (zie de tabel) een omleidingsroute te laten volgen waarbij de haltes
tussen Loenersloot Dorp en het Dr. Van Doornplein te Abcoude vervallen.
De route is dan als volgt:
-

vanuit de richting Loenen via de A2 naar de halte Abcoude Viaduct A2; daarna via de Piet van
Wijngaerdtlaan en de Meerlandenweg en de Derde Brug, alwaar de bus weer op zijn eigen route komt;
in omgekeerde richting geldt hetzelfde: de bus volgt de route over de Derde Brug, de Meerlandenweg
en de Piet van Wijngaerdtlaan, stopt dan bij de halte Abcoude Viaduct A2 en gaat daarna via de A2
verder richting Loenen.

Activiteit
Dag

Maandag 22 augustus

Opbouw
Feestweek

Dinsdag 23 augustus

Ronde van
Abcoude
Horeca-activiteiten

Woensdag 24 augustus

Centrum
Abcoude
afgesloten
vanaf:
Verkeershinder
mogelijk tussen
08.00 – 17.00 uur
18.45 uur

Buslijn 120 rijdt over
A2, Piet van
Wijngaerdtlaan en
derde brug na:
n.v.t. bus volgt
normale route

20.00 uur

19.30 uur

18.15 uur

Donderdag 25
augustus
Vrijdag 26 augustus

Paalklimmen

15.00 uur

14.30 uur

Horeca-activiteiten

18.00 uur

17.30 uur

Zaterdag 27 augustus

Abcouder
Jazzfestival

10.00 uur

09.30 uur

Parkeerverboden
In verband met het garanderen van een doorrijbreedte van 3,5 meter voor hulpvoertuigen is in de navolgende
straten een parkeerverbod is ingesteld voor de periode zondag 21 augustus tot en met zondag 28 augustus
2022:
de linkerzijde van Blomswaard tussen de Burgemeester de Beaufortlaan en de Raadhuislaan;
beide zijden van de Heinkuitenstraat;
de linkerzijde van de Doude van Troostwijkstraat tussen de Leo Dongelmansstraat en de K
oppeldijk;
de linkerzijde van de Jacob van Gaesbeeklaan tussen de Molenweg en ’t Markvelt;
het gehele Brandweerplein;
beide zijden van de Dr. Sloetlaan tussen Proostdijstraat en Burgemeester de Beaufortlaan
deel Proostdijstraat aansluitend aan Dr. Sloetlaan.
Voor de volgende parkeervakken wordt een parkeerverbod ingesteld voor de periode zondag 21 augustus tot
en met zondag 28 augustus 2022 omdat deze in gebruik zijn deels als kermisterrein en deels voor het plaatsen
van een mobiele toiletvoorziening:
de eerste acht parkeervakken vanaf de Hulksbrug aan de zuid-westzijde van de Molenweg voor de
plaatsing van een bierwagen, mobiele toiletvoorzieningen en een afvalcontainer (café-restaurant De
Eendracht).
Voor de volgende straten of gedeelten ervan wordt op de hierna genoemde dagen en tijden een parkeerverbod
ingesteld:
het eerste deel van de wijk Achter de Kerken grenzend aan Angstelborgh op woensdag 24 augustus
2022 van 08.00 tot 13.00 uur ten behoeve van de kinderspelen;
het woonerf Kerkgaarde, inclusief het parkeergedeelte, op donderdag 25 augustus 2022 van 07.00 tot
13:00 uur ten behoeve van de kindermarkt.
op donderdag 25 augustus 2022 is het verboden te parkeren in de Stationsstraat te Abcoude nabij het
gedeelte (ter hoogte van de tijdelijke loopbrug) die toegang geeft tot het terrein van de paardenmarkt;
het Dr. van Doornplein op vrijdag 26 augustus 2022 van 17.00 tot 21.00 uur ten behoeve van het
evenement ringsteken onder de man/vrouw;
de Amsterdamsestraatweg, Dr. Van Doornplein en Broekzijdselaan op zaterdag 27 augustus 2022 van
12:00 tot 14.00 uur ten behoeve van het evenement ringsteken met aanspanningen.

