
Hulp aan Oekraïne

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in 
Oekraine 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.

Gemeentenieuws 
Afscheid van ‘oude’ en installatie van ‘nieuwe’ 
gemeenteraad
In de raadzaal van het gemeentehuis is dinsdagavond 29 maart afscheid genomen van de ‘oude’ 
gemeenteraad. De ‘nieuwe’ gemeenteraad is woensdag 30 maart geïnstalleerd. Als gevolg van de 
verkiezingen op 14, 15 en 16 maart bestaat de helft van nieuwe raad uit nieuwe gezichten.

De gemeenteraad bestaat uit 27 leden. Van 14 van hen werd dinsdagavond afscheid genomen. Zij 
keren niet terug in de nieuwe raad die de dag erna werd geïnstalleerd. Zij werden allen tijdens de 
raadsvergadering persoonlijk toegesproken door burgemeester Maarten Divendal. Het gaat om de 
leden Carla Dijkman (VVD), Ed Dohle (VVD), Michel van Dijkman (VVD), Anita Wilgers (CDA), Yvette 
Janmaat (CDA), Coos Brouwer (CDA), Rob Evers (VVD), Thijmen Klinkhamer (D66), Nico de Dood 
(CDA), Fons Luijben (Seniorenpartij), Meindert Brunia (D66), Esther Grondijs (PvdA/GroenLinks), 
Joris Kneppers (Lijst 8 Kernen), Anco Goldhoorn (Ronde Venen Belang). 
Voor Esther Grondijs, Joris Kneppers en Anco Goldhoorn was er een verrassing. Ze kregen een 
koninklijke onderscheiding bij hun afscheid. Zij zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau 
omdat ze meer dan 12 jaar in de gemeenteraad hebben gezeten.

Takkendag april 2022 
Dit jaar worden de takken per inzamelgebied/
kalender ingezameld. Er is dus niet meer 1 
takkendag voor de hele gemeente. Hieronder 
vindt u de inzameldag per kalender:

Kalender:   Datum:
Baambrugge/de Hoef
Amstelhoek/Abcoude       donderdag 14 april
Buitengebied A  maandag 11 april
Buitengebied B  donderdag 14 april
Mijdrecht  donderdag 7 april
Vinkeveen  donderdag 14 april
Wilnis   maandag 11 april 

Kijk in de AfvalWijzer app of www.
mijnafvalwijzer.nl op welke dag de takken 
bij uw adres ingezameld worden. U hoeft de 
takken niet aan te melden voor de inzameling. 

Spelregels aanbieden takken:
1.  Zorg dat de gebundelde takken uiterlijk om 

7.30 uur goed zichtbaar aan de openbare weg 
liggen. De inzameling begint vanaf 7.30 uur. 
Bied de takken pas op de inzameldag zelf 
aan. Zo voorkomen we dat ze over de weg 
waaien of anderen er tuinafval bij leggen. 

2.  Bind de takken stevig met touw bij elkaar tot 
hanteerbare bundels. Dit voorkomt dat het 
afval wegwaait. Los tuinafval wordt namelijk 
niet meegenomen.

3.  Bied maximaal 2,5 m3 aan. De takken mogen 
niet dikker dan 7 cm zijn.

4.  Verpak de takken niet in plastic of dozen; de 
inzameldienst neemt ze dan niet mee.

5.  De bundels mogen niet langer dan 150 cm en 
niet zwaarder dan 20 kilo zijn.

6. Fijn snoeiafval en takken die niet gebundeld 
kunnen worden, mogen in de gft-container. 

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

Uitnodiging
voor een bijzondere avond op:

      Van Alzheimer Café naar           
Dementiezorg De Ronde Venen

13 april 2022
19.00-22.00 uur

                Programma:                                                                

                

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.

 
 

Barbara Oppelaar: Wat gebeurt er bij dementie?
 

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.

     die in het teken staat van:

Toegang is gratis, vooraf aanmelden is verplicht.

Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen 

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. Samen voor 
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Vlnr: Joris Kneppers, Anco Goldhoorn en Esther Grondijs ontvingen dinsdagavond 29 maart een 
koninklijke onderscheiding bij hun afscheid van de gemeenteraad.

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres        Postadres
Croonstadtlaan 111        Postbus 250
3641 AL Mijdrecht        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.

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 offi ciële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële 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.



Werkzaamheden
Vinkeveen, gehele wegafsluiting Groenlandse kade tussen huisnummer 91 en 95
De Groenlandse kade is tussen huisnummer 91 en 95 op 1 april van 07.00 uur tot 16:00 uur in 
zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze 
wegafsluiting niet. Deze maatregel is nodig voor het realiseren van een aansluiting. De 
omleidingsroute wordt aangegeven met borden.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
mevrouw G. van Wijk van de firma Van Vulpen via 0183 – 61 11 04.

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Dorpsstraat
De Dorpsstraat is bij de kruising met de Kerkvaart van 4 april 08.00 uur tot 6 april 16.00 uur in 
zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze 
wegafsluiting niet. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden. Deze maatregel is nodig 
voor het vervangen van de automatische zakpaal.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer 
H. Dalebout van de gemeente De Ronde Venen via 06 – 22 78 84 31.

De Hoef, gehele afsluiting overzetbrug
De overzetbrug (fietsers- en voetgangersbrug) tussen de Hoef Oostzijde en Kade in Zevenhoven is 
op 4 en 5 april geheel afgesloten tussen 09.00 uur en 15.00 uur. Buiten de genoemde tijden kan de 
brug wel gebruikt worden. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden. Deze maatregel 
is nodig voor renovatiewerkzaamheden van de brug in opdracht van gemeente De Ronde Venen.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer 
S. van Dam van gemeente De Ronde Venen via 0297 – 29 18 83.

Abcoude, gehele wegafsluiting Molenweg
De Molenweg is ter hoogte van huisnummer 19 B op 7 april van 10.00 uur tot 15.00 uur in zijn geheel 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze wegafsluiting niet. 
De omleidingsroute wordt aangegeven met borden. Deze maatregel is nodig om de oversteek van 
kabels en leidingen te realiseren.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer 
R. van Dijk van de firma Buko Infrasupport via 030 – 30 31 300.

Waverveen, gehele wegafsluiting Veldweg
De Veldweg (tussen Cliffordweg 66 en Poelweg) is op 11 april van 07.00 tot 16.00 uur in zijn geheel 
afgesloten. Doorgang is alleen mogelijk voor de calamiteitendienst. Deze maatregel is nodig in 
verband met asfalt-onderhoud werkzaamheden in opdracht van gemeente De Ronde Venen. 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 7.00 en 16.00 uur contact opnemen met de heer 
P. Woudstra van gemeente De Ronde Venen.

Waverveen, gedeeltelijke wegafsluiting Hoofdweg
De Hoofdweg, de Cliffordweg en het Waverveensepad zijn bij de kruising van 4 april 7.00 uur tot 8 
april 17.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Deze maatregel is nodig voor een gestuurde boring en het 
inbouwen van een gasleiding in opdracht van Stedin. Het verkeer wordt geregeld met tijdelijke 
verkeerslichten. 
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer 
W. Kort van de firma Heuvelrug Verkeerstechniek B.V. via 085 – 90 23 933.

Brandweerkazerne Vinkeveen wordt verbouwd en 
opgeknapt

De komende maanden wordt de 
brandweerkazerne in Vinkeveen verbouwd 
en opgeknapt. Bouw- en aannemingsbedrijf 
Mulckhuyse voert het werk uit. Dinsdag 
22 maart zetten burgemeester Maarten 
Divendal en directeur Cor Mulckhuyse hun 
handtekening onder het contract in het bijzijn 
van postcommandant Aldo van Kouwen. 
Het gebouw wordt duurzamer gemaakt 
met Ledverlichting en zonnepanelen en het 
kantoorgedeelte krijgt een opbouw. De huidige 
kantine wordt omgebouwd tot kleedruimte 
zodat omkleden niet meer achter de 
brandweerauto’s hoeft te gebeuren. Ook wordt 
het gebouw aangepast op gebied van arbo 

en veiligheid. De werkzaamheden beginnen 
eind april en duren ongeveer 6 maanden. De 
kazerne blijft tijdens de verbouwing in gebruik.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Torenlaan 31 in Abcoude Uitbreiden van de bestaande woning Z/21/193756 21-03-2022

Rijksstraatweg 87 in Baambrugge Creëren en herstellen van een biotoop Z/22/195395 22-03-2022

Kwikstraat 38 in Mijdrecht Vergroten van een kozijn in de voorgevel Z/22/196916 22-03-2022

Meerzicht 28 in Abcoude Het realiseren van een schuine dakopbouw aan 
achterzijde

Z/22/194796 22-03-2022

Burg de Beaufortlaan 11 in Abcoude Het realiseren van een muurdoorbraak Z/22/197096 23-03-2022

Landzicht 18 in Abcoude Realiseren van een erker en luifel aan de 
voorzijde

Z/21/193711 23-03-2022

Van Oosterhoutstraat 9 in Abcoude Het bouwen van een overkapping Z/22/195272 23-03-2022

 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 
verzonden

Croonstadtlaan 115 in Mijdrecht Plaatsen hoogwerker op 29 maart voor een
verbouwing woning

Z/2022-
006624

23-03-2022

Houtzaagmolen 21 in Mijdrecht Het aanleggen van een uitweg op locatie 
Houtzaagmolen 21 in Mijdrecht

Z/2022-005919 23-03-2022

Koningin Julianalaan 1 in Mijdrecht Het aanleggen van een uitweg op locatie 
Koningin Julianalaan 1 in Mijdrecht

Z/2022-006358 28-03-2022

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.

Intrekking omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Rijksstraatweg 39 in Baambrugge Het plaatsen van een carport en het slopen van 
de bestaande carport

Z/21/193890 22-03-2022

Bekendmakingen en mededelingen (week 13 – 1 april 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 offi  ciële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte 
blijven van offi  ciële 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 
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

Burgemeester Haitsmaplein 21 in 
Mijdrecht

Het plaatsen van 2 dakkapellen Z/22/198046 16-03-2022

Piet Heinlaan 19 in Amstelhoek Aanbouw aan achterkant woning Z/22/198251 17-03-2022

Leo Dongelmansstraat 12 in Abcoude Het vervangen van de bestaande houten 
gevelbekleding, dakpannen en dakkapellen

Z/22/198300 18-03-2022

Heinkuitenstraat 21 in Abcoude Plaatsing zonnepanelen Z/22/198287 18-03-2022

Kerkstraat 60 in Abcoude Aanvraag vervangen zonnepanelen Z/22/198304 20-03-2022

’t Markvelt 16 in Abcoude Plaatsen dakkapel Z/22/198440 21-03-2022

Baambrugse Zuwe 115 A in Vinkeveen Uitbreiden voortuinterras Z/22/198463 22-03-2022

Vermogenweg in Mijdrecht Nieuwbouw bedrijfspand Z/22/198519 23-03-2022

Blauwe Zegge 8 in Wilnis Plaatsen van windwokkels en rookkanaal Z/22/198531 23-03-2022

Schakel 8 in Vinkeveen Plaatsing dakkapellen Z/22/198533 23-03-2022

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

 Aangevraagde omgevingsvergunningen
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

Zonnekroon 14 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen hoogwerker plaatsen voor het 
plaatsen van een dakkapel  

Z/2022-008248 24-03-2022

Geinplein 3 in Abcoude Tijdelijke plaatsen depotruimte (parkeerplaats 
nabij het spoor) voor onderhoud 
werkzaamheden aan het spoor

Z/2022-008241 24-03-2022

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



Bekendmakingen en mededelingen (week 13 – 1 april 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, 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. 

 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 
ontvangen

Achterbos 26 R 3 in Vinkeveen Plaatsen schuur en schutting Z/22/195059 18-03-2022

Bloemhaven 19 in Vinkeveen Het vervangen en wijzigen van de kozijnen en 
het gevelpaneel aan de voorzijde

Z/22/195452 21-03-2022

 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

Woensdag 27 april Koningsdagactiviteit 13.00 uur – 19.00 uur In de tuin van café-restaurant 
de Eendracht, Hoogstraat 37, 
1391 BR in Abcoude

Live en 
mechanische 
muziek

Woensdag 27 april Koningsdagactiviteit Tot 20.00 uur Herenweg ter hoogte van 
nummer 53, 3645 DG in 
Vinkeveen

Buitenbar + op 
gezette tijden live 
muziek

Zaterdag 30 april Lentemarkt –
wijziging locatie

09.00 uur – 15.00 
uur

Tuinderslaantje + 
parkeerterrein de Boei, 
Kerklaan 32, 3645 EV in 
Vinkeveen

Kramenmarkt

Donderdag 26 mei Turftrappers Toernooi 08.00 uur – 22.30 
uur

Sportpark de Molmhoek, 
Mijdrechtse Dwarsweg 4, 3645 
GA in Vinkeveen

Voetbaltoernooi

Zondag 3 juli Brillen en Ovalendag 10.00 uur – 17.00 uur Parkeerterrein Willisstee, 
Pieter Joostenlaan 24 en ’t 
Speelwoud, 3648 in Wilnis

VW Kever meeting

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 15 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.

 Aanvraag wijziging exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag wijziging exploitatievergunning is ingediend: 

Adres Activiteit Opmerkingen    

Herenweg 144F, 3645 DT in Vinkeveen Restaurant Toevoeging terras

De 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 de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 15 april 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 wijziging exploitatievergunning’. 
Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

 Het ambtshalve aanpassen van de omgevingsvergunning, Burgemeester Padmosweg 43 
in Wilnis
De gemeente heeft op donderdag 21 maart 2022 een actualisatie van de eerder verleende omgevingsvergunning verleend 
op het adres Burgemeester Padmosweg 43 in Wilnis met zaaknummer {Z/21/182617}. 

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om ergens toestemming voor te krijgen. Het gaat 
bijvoorbeeld om een omgevingsvergunning milieu, bouwen of slopen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er wel 
een vergunning qua inhoud wijzigt maar dat het niet leidt tot wijzigingen in uw omgeving. 

Bent u het niet eens met de vergunning?
U kunt binnen zes weken na 1 april 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet beroep aantekenen. 
U kunt beroep aantekenen als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten 
met informatie over de vergunning in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres van het 
gemeentehuis de website van de gemeente. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt 
u ook bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt 
een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer {Z/21/182617}.

Hoe maakt u bezwaar?
Dit kan schriftelijk of online. Het schriftelijke beroep stuurt u naar de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Kijk voor meer informatie op https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-
rechtbank. Voor meer informatie kunt u ook bellen met het Rechtspraak Servicecentrum. Dit kan via het telefoonnummer 
088 361 6161. 

Kunt u niet wachten op de beslissing op het beroep?
Als een omgevingsvergunning is verleend, mag de bouw of sloop starten of mogen de activiteiten meteen worden 
uitgevoerd, ook als u als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dit voorkomen of kunt u niet wachten? Dan kunt u de rechter 
vragen om een voorlopige beslissing te nemen. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit 
kan schriftelijk of online. Het schriftelijke verzoek stuurt u, samen met een kopie van uw beroepschrift, naar de Rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Als u het verzoek online wilt doen gaat u naar https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank 
en kiest u voor “voorlopige voorziening aanvragen tijdens bezwaarprocedure”. Voor meer informatie kunt u bellen met het 
Rechtspraak Servicecentrum. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 6161. U moet voor het indienen van een verzoek om 
een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.


