Gemeentenieuws
GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Postadres
Postbus 250
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.

Vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in De Ronde Venen

De gemeente werkt samen met Hotel Abcoude mee aan het verzoek om vluchtelingen op te
vangen. Tot nu toe zijn ongeveer 40 vluchtelingen uit Oekraïne naar de gemeente gekomen. Bij
elkaar worden in Abcoude dit weekend ongeveer 70 Oekraïners opgevangen.
Burgemeester Divendal: “Verschillende inwoners en organisaties zijn betrokken om de opvang
in goede banen te leiden. Een gezamenlijke projectgroep met inwoners zorgt voor een goede
ondersteuning. Het is mooi dat met deze gezamenlijke aanpak slagvaardig is gehandeld. We
hopen dat de inwoners uit Oekraïne, ondanks de verschrikkelijke situatie in hun land, zich snel
thuis voelen bij ons.”
Wilt u het leed dat de oorlog veroorzaakt verzachten door een verblijfplaats aan te bieden?
Takecarebnb is de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Ga voor meer
informatie naar https://takecarebnb.org/.

Gratis compost halen op 26 maart
Zaterdag 26 maart is het Landelijke Compostdag. Tijdens deze dag kunnen inwoners van De Ronde
Venen tussen 9.00 en 12.00 uur gratis 2 zakken compost halen. Met deze actie wil de gemeente
haar inwoners bedanken voor hun inspanningen om GFTE-afval gescheiden aan te leveren.
De ophaalpunten zijn:
• Parkeerterrein Algemene Begraafplaats Wilnis (Ringdijk)
• KringKoop Mijdrecht, Constructieweg 66
• Afvalbrengstation Abcoude, Bovenkamp 15
Per voertuig mogen maximaal 2 zakken compost worden meegenomen.
Kom op tijd, want op is op.
Compost is goed voor de tuin én het milieu
Compost is een echt kringloopproduct: organisch materiaal van de bodem komt weer terug
in diezelfde bodem. Het is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar
stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de
waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is
compost geschikt voor alle tuinplanten.
Het hergebruik van GFTE-afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast
in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen de
opwarming van de aarde.

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 ofﬁciële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op ofﬁciële 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.

Nieuws over corona
voor inwoners en
ondernemers

De gemeente informeert u over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kijk
hiervoor op www.derondevenen.nl/corona
Vragen over het coronavirus of
vaccinatie?
U kunt terecht bij
• het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus
• de GGD regio Utrecht: www.
ggdru.nl/corona of 030 - 630 54 00
(doordeweeks tussen 8.30 en 17.00
uur, in het weekend tussen 9.00 en
16.00 uur)
• het landelijk informatienummer: 0800
- 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).
• www.rijksoverheid.nl/corona

Doe zaterdag 19 maart
mee aan de duurzame
huizenroute
Zaterdag 19 maart om 14.00 uur geeft Cees Jan
Dronkers uit De Hoef een rondleiding in zijn
monumentale boerderij uit 1879. Tijdens deze
thematour laat hij zien hoe hij het huis met
een aantal duurzame maatregelen van het gas
afkreeg. Geïnteresseerd? Kom dan zaterdag
ideeën opdoen voor het verduurzamen van uw
woning en stel vragen aan Cees Jan. Inschrijven
is gratis en kan via www.duurzamehuizenroute.
nl/thematours.

Werkzaamheden

Uitnodiging
voor een bijzondere avond op:

Amstelhoek, gehele wegafsluiting Amstelkade
De Amstelkade is ter hoogte van huisnummer 64
op 22 maart van 07.00 uur tot 09.00 uur en van
11.00 uur tot 14.00 uur in zijn geheel afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers
en fietsers geldt deze wegafsluiting niet en er
zal een verkeersregelaar aanwezig zijn om het
verkeer te begeleiden. Als omleidingsroute mag
op de tijden van de afsluiting gebruik worden
gemaakt van de busbaan. De omleidingsroute
wordt aangegeven met borden. Deze
maatregel is nodig voor hijswerkzaamheden
voor het transport van Tiny Houses en hiervoor
zal een dieplader de rijbaan blokkeren.

SamenSamen
voor voor
een veilige
buurt buu
een veilige
Van Alzheimer Café naar
13 april 2022
19.00-22.00 uur

die in het teken staat van:

Dementiezorg De Ronde Venen
Programma:
Barbara Oppelaar: Wat gebeurt er bij dementie?

Voor veel mensen is het een raadsel wat er gebeurt in het hoofd van iemand met dementie. Hoe beleeft
iemand met dementie de wereld? Waarom is iemand op het ene moment helder terwijl hij op het
volgende moment geen idee heeft wat er van hem of haar verwacht wordt?
Barbara zal ons deze avond inzicht geven in de ziekte dementie en dementie laten ervaren vanuit het
perspectief van de persoon met dementie.
Ervarea: De Klosdochter
Wanneer een naaste lijdt aan dementie, wordt dat ook voor de mantelzorger vaak een enorme worsteling.
Wie het meest nabij staat voelt niet de waardering die voor hem of haar zo broodnodig is. Ter ere van de
naasten van iemand met dementie, maakte Ervarea de voorstelling 'De Klosdochter’.
Via herkenbare situaties nemen zij u mee in het mantelzorgproces. Zo ontdekken we dat Klosdochter
eigenlijk een eretitel is.

Kim Erkens: Vergeet-mij-liedje
Vergeet-mij-liedje is een hartverwarmend kunstproject over ouder worden en dementie door de ogen
van zangeres Kim Erkens. Kim bezoekt mensen met dementie met het sterkste communicatiemiddel;
muziek. Muziek is in staat om herinneringen op te roepen en taal te overstijgen. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om contact te maken.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen
met de heer P.R. Santema van de firma Nomad
Development BV via 020 – 683 20 12.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Pijlstaartlaan
De Pijlstaartlaan is ter hoogte van huisnummer
68 op 25 maart van 10.00 uur tot 14.00 uur in
zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze
wegafsluiting niet. Gemotoriseerd verkeer kan
omrijden via de Dodaarslaan. Deze maatregel
is nodig voor het opstellen van een hijskraan
in verband met het plaatsen van een dakkapel.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met
J.H. Enthoven via 06 – 53 33 76 86.
Vervolg op volgende pagina.

Download de app
Download de app
of meld u aan op
of meld u aan op
Toegang is gratis, vooraf aanmelden is verplicht.
burgernet.nl burgernet.nl

Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen

Voor meer informatie en aanmelden: 0297-230280 of mantelzorg@stdb.nl

Vervolg Werkzaamheden

De Hoef, gehele wegafsluiting Oude Spoorbaan
De Oude Spoorbaan in De Hoef is in de nacht van 29 op 30 maart tussen 19.00 en 05.00 uur
afgesloten voor doorgaand verkeer. Afsluiting is noodzakelijk omdat het asfalt wordt vervangen.
Verkeer wordt met behulp van borden omgeleid via de N201.
De asfalteringswerkzaamheden vinden ’s nachts plaats om verkeershinder zoveel mogelijk te
voorkomen. Wel wordt overdag de bestrating rondom de kruispunten met De Hoef Oostzijde en
De Hoef Westzijde hersteld. De verkeerslichten worden dan uitgezet en het verkeer wordt met
verkeersregelaars veilig langs het werkvak geleid. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden
en overige onvoorziene zaken worden de werkzaamheden dinsdagnacht 29 maart afgerond.
De Ronde Venen, gedeeltelijke afsluitingen diverse bruggen
De gemeente De Ronde Venen heeft aan de aannemer Griekspoor B.V. opdracht gegeven om de
bovenbouw van diverse bruggen te reinigen in de periode van 21 maart t/m 1 april 2022. Reiniging
vindt plaats met behulp van een autohoogwerker. Daardoor zal een deel van het brugdek
gedeeltelijk afgesloten zijn voor verkeer. Het verkeer zal door verkeersregelaars middels een om
en om regeling doorgelaten worden. Houd rekening met een langere reistijd.

Overzicht gedeeltelijke afsluitingen bruggen:
- Irenebrug, Hofland in Mijdrecht op 21-03-2022 van 09.00 uur tot 15.30 uur.
- Heulbrug, Demmerik in Vinkeveen op 23-03-2022 van 09.00 uur tot 15.30 uur.
- Hulksbrug, Hoogstraat in Abcoude op 25-03-2022 van 09.00 uur tot 15.30 uur.
- Heinkuitenbrug (fietsers-/voetgangersbrug), Heinkuitenstraat in Abcoude op 28-03-2022 van
10.00 uur tot 14.00 uur.
- De Derde Brug, Meerlandenweg in Abcoude op 29-03-2022 en op 30-03-2022 van 09.00 uur tot
15.30 uur.
- Dorpsbrug, Brugstraat in Baambrugge op 30-03-2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
- Middenweteringbrug, Baambrugse Zuwe in Vinkeveen op 31-03-2022 en op 01-04-2022 van
09.00 uur tot 15.30 uur.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer
R. Jansen van de firma Griekspoor B.V. via 0252 – 672 614.

Bekendmakingen en mededelingen (week 11 – 18 maart 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 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.

Verleende omgevingsvergunningen

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Veldweg 3 in Waverveen

De herbouw van een landbouwberging

Z/21/193818

18-02-2022

Mijdrechtse Zuwe 22 in Mijdrecht

Het wijzigen van de hooiberg naar garage
door het aanbrengen van zijwanden

Z/22/195963

08-03-2022

Koningsspil 5 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakkapel op het
achterdakvlak

Z/22/196436

08-03-2022

Doude van Troostwijkstr 31 in Abcoude Het uitbreiden van de bestaande woning
aan de achterzijde

Z/22/195579

09-03-2022

Baambrugse Zuwe 141G in Vinkeveen

Het bouwen van tweede brug en twee
autopoorten

Z/21/192314

09-03-2022

Ruwelspad 1 in Abcoude

Nieuwbouw van een kantine & kleedkamers

Z/21/191539

10-03-2022

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
ontvangen

Godebaldstraat 14 in Mijdrecht

Plaatsen open vuilcontainer voor een verbouwing Z/22/005082
woning voor de periode 9 maart t/m 16 maart
2022

07-03-2022

Trasmolen 11 in Mijdrecht

Plaatsen keetwagen voor een verbouwing
woning voor de periode 9 maart t/m 13 april 2022

Z/22/005859

08-03-2022

Z/22/002129

09-03-2022

Rietgors 9 in Mijdrecht

Plaatsen open vuilcontainer voor een verbouwing Z/22/004178
woning voor de periode 28 maart t/m 18 april
2022

09-03-2022

Zwaan 52 in Mijdrecht

Plaatsen open vuilcontainer voor een verbouwing Z/22/006355
woning voor de periode 7 maart t/m 28 maart
2022

09-03-2022

Mijdrechtse Dwarsweg 21 in Wilnis Aanleggen uitweg

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.

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

Wilnis sectie A nummer 5158

Aanleggen vijver in tuin

Z/22/197219

02-03-2022

Prinses Margrietstraat 27 in
Baambrugge

Verhogen kozijn keukenraam en vervangen deur
berging

Z/22/197244

03-03-2022

Waverdijk 12 in Waverveen

Plaatsing aanbouw en dakkapellen voor- en
achtergevel

Z/22/197327

04-03-2022

Dr. Sloetlaan 15 in Abcoude

Realisatie dakopbouw

Z/22/197320

04-03-2022

Karekiet 39 in Mijdrecht

Plaatsing dakkapel in voorgeveldakvlak woning

Z/22/197265

03-03-2022

Mijdrechtse Zuwe 45 in Amstelhoek Tijdelijke) plaatsing bboxx Tower op voorterrein
tankstation

Z/22/197340

07-03-2022

Ondernemingsweg 9 in Mijdrecht

Z/22/197531

10-03-2022

Aanvraag gevelreclame Aldi

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

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag

Tijdstip

Locatie

Activiteit

Dinsdag 17 tot en Avondvierdaagse
met vrijdag 20
Vinkeveen
mei 2022

Dinsdag tot en met donderdag Start/finish
18.00 uur – 21.00 uur
parkeerterrein
Vrijdag 17.30 uur – 22.00 uur
dorpshuis de Boei,
Kerklaan 32, 3645
EV in Vinkeveen

Gebruik van wegen
en gedeeltelijke
wegafsluiting
vrijdag vanwege
defilé Loopveltweg/
Plevierenlaan (richting
Heulweg) en het punt
Heulweg/Herenweg

Zaterdag 25 juni

CSW Sixen voetbal
toernooi

Vanaf 08.00 uur – 00.00 uur

CSW terrein, Pieter Versterkt geluid
Joostenlaan 7,
3648 XT in Wilnis

Maandag 11 tot
en met zaterdag
16 juli 2022

Vakantie Bijbel Week
Vinkeveen

Maandag van 10.00 uur –
22.00 uur
Dinsdag tot en met vrijdag van
09.00 uur – 22.00 uur
Zaterdag van 08.00 uur – 11.00
uur

Basisschool
de Schakel,
Pijlstaartlaan
1, 3645 GR in
Vinkeveen

Plaatsen van een tent ,
versterkt geluid

Deze aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een
afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 - 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en
met 1 april 2022. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling Concernstaf
- Integrale Veiligheid, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’.
Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen

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

Demmerik 23 in Vinkeveen

Het plaatsen van beschoeiing langs slootkant

Z/22/194674

09-03-2022

Gein-Zuid 26 in Abcoude

Renovatie dakconstructie

Z/21/194029

09-03-2022

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

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

Dijkgraaf 6 in Wilnis

Het plaatsen van een dakkapel aan de linkerzijde van
de woning

Z/22/195029

09-03-2022

Donkereind 24 in Vinkeveen

Nieuwbouw van een bedrijfswoning

Z/21/194088

09-03-2022

Koningsvaren 11 in Abcoude

Het wijzigen van de kozijnen aan de voorgevel

Z/21/194305

10-03-2022

Verleende omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure

Met ingang van dinsdag 23 maart liggen bij balie omgevingszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende vergunningen
gedurende zes weken ter inzage
Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken via
omgevingszaken@derondevenen.nl of 0297 – 29 16 16.
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Constructieweg 25 A in Mijdrecht

Revisie aanvraag bouwen-milieu

Z/21/178323

07-03-2022

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan
binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door
de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er,
als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend 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 beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Bekendmakingen en mededelingen (week 11 – 18 maart 2022)
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

Roerdomp 32 in Mijdrecht

Tijdelijke opslag van keet en materialen voor
werkzaamheden aan de openbare weg

Z/22/006403

07-03-2022

Croonstadtlaan 115 in Mijdrecht

Tijdelijk een hoogwerker plaatsen voor gevelonderzoek
naar aanleiding van scheuren in metselwerk

Z/22/006624

09-03-2022

Spoorlaan 5 in Abcoude

Tijdelijk een hoogwerker plaatsen voor plaatsen van
een garage

Z/22/007008

14-03-2022

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

Vergunningsvrije omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding vergunningsvrij is bevonden:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Gein-Noord 52 in Abcoude

Het plaatsen van 2 handboringen tot
1,5m-mv

Z/22/196851

09-03-2022

Categoriaal besluit aanwijzing BOA stagiairs bij team Integrale Veiligheid als
toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, hebben
op 22 februari 2022 het Categoriaal besluit aanwijzing BOA stagiairs bij team Integrale Veiligheid als toezichthouders
vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb2022-95144.html
Oﬃciële publicatie op www.oﬃcielebekendmakingen.nl
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als
service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend
aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze
beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD
BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente De Ronde Venen maakt ingevolge artikel P 20, lid 2, van de Kieswet bekend, dat op
21 maart 2022, te 10.00 uur, in een openbare zitting van dat bureau in Mijdrecht, Croonstadtlaan
111, ingang Raadhuisplein de uitslag van de op 16 maart 2022 gehouden verkiezing zal worden
bekendgemaakt.
De zitting is digitaal bij te wonen. Een link voor het digitaal bijwonen van deze zitting wordt op de
website van de gemeente gepubliceerd.
Plaats: Mijdrecht
Datum: 3 maart 2022
De voorzitter voornoemd, Maarten Divendal

Ontwerpbesluit Tweede wijziging Lijst waardevolle bomen 2014
Burgemeester en wethouder van De Ronde Venen maken bekend dat zij het ontwerpbesluit Tweede wijziging Lijst
waardevolle bomen 2014 hebben vastgesteld en op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ter
inzage leggen.
Inzage
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 21 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage. Deze kan worden ingezien via www.
derondevenen.nl (kopje ‘bekendmakingen’) en tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
Zienswijzen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden een zienswijze (uw mening of opmerking) indienen over dit
ontwerpbesluit. U kunt dit doen door een brief te sturen naar: college van B en W van De Ronde Venen, postbus 250, 3640
AG Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: locatie van de boom waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken of heeft u nog vragen, neem
dan contact op met de behandelend ambtenaar, mevrouw Marloes Pikkemaat, 0297-551585. Bereikbaar op maandag en
donderdag. Zienswijzen die per e-mail worden ingediend, worden niet geaccepteerd.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Vinkeveen, verkeersbesluit voor het inrichten van een openbare parkeerplaats tot
gehandicaptenparkeerplaats
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 Talingenlaan 22 in
Vinkeveen
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 18 maart 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

Mijdrecht, verkeersbesluit voor het inrichten van een openbare parkeerplaats tot
gehandicaptenparkeerplaats

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 Vijzelmolen 22 in
Mijdrecht.
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 18 maart 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in 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 Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

