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.
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.

Werkzaamheden

Vinkeveen, afsluiting voetpad Achterbos
Het voetpad langs Achterbos is ter hoogte van van huisnummer 125 op 14 april van 07.00 uur tot
13.00 uur afgesloten. Voetgangers kunnen gebruik maken van de rijbaan.
Deze maatregel is nodig voor het maken van een boring voor het leggen van een kabel in
opdracht van Ziggo.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met
mevrouw P. Berkel-Nelemans van de firma BAM Telecom B.V. via 088 – 712 37 59.
Mijdrecht, gehele wegafsluiting Kerkstraat
De Kerkstraat is van 11 april 2022 07.00 uur tot 30 september 2023 16.00 uur in zijn geheel
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Voor voetgangers geldt deze wegafsluiting
niet. Fietsers kunnen passeren als zij afstappen. Winkels en bedrijven zijn bereikbaar. Deze
maatregel is nodig voor het plaatsen van een bouwsteiger en het laden en lossen van materiaal
tijdens bouwwerkzaamheden.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
heer W. Matena van de firma Leeflang Bouwbedrijf via 0297 – 53 04 99.
Mijdrecht, gehele wegafsluiting Dorpsstraat
De Dorpsstraat is bij de kruising met de Prinses Beatrixlaan van 11 april 08.00 uur tot 13 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.
Vinkeveen, gehele wegafsluiting Baambrugse Zuwe tussen huisnummer 145 en 171
De Baambrugse Zuwe is tussen huisnummer 145 en 171 op 2 mei van 07.00 uur tot 16.00 uur
in zijn geheel afgesloten voor alle verkeer (alleen met noodzaak doorgang mogelijk voor de
calamiteitendienst). Verkeersbegeleiders zullen het verkeer opvangen en begeleiden. Deze
maatregel is nodig voor asfalt-onderhoud werkzaamheden.
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 via 0297 – 29 18 55.
Wilnis, Gagelweg instellen éénrichtingsverkeer zaterdag 16 april 2022
Op zaterdag 16 april 2022 vindt op het perceel Gagelweg 3 in Wilnis het tentfeest Gekke Beesten
Feest plaats.
Voor dit evenement wordt éénrichtingsverkeer ingesteld op de Gagelweg richting de N212 in
Wilnis op zaterdag 16 april 2022 tussen 20.00 uur en zondag 17 april 05.00 uur.

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.

Nieuws over corona
voor inwoners en
ondernemers

De gemeente informeert u over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus en
steunmaatregelen voor ondernemers. 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

Takkendag april 2022
Uitnodiging
voor een bijzondere avond op:

13 april 2022
19.00-22.00 uur

die in het teken staat van:

Van Alzheimer Café naar
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.

Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen
Toegang is gratis, vooraf aanmelden is verplicht.
Voor meer informatie en aanmelden: 0297-230280 of mantelzorg@stdb.nl

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:
Baambrugge/de Hoef/
Amstelhoek/Abcoude
Buitengebied A
Buitengebied B
Mijdrecht
Vinkeveen
Wilnis

Datum:
donderdag 14 april
maandag 11 april
donderdag 14 april
donderdag 7 april
donderdag 14 april
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.

Bekendmakingen en mededelingen (week 14 – 8 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 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

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

Kerklaan 39 in Vinkeveen

Funderingsherstel

Z/22/198553

23-03-2022

De Hoef Oostzijde 15 in de Hoef

Renovatie monumentale woning en aanbrengen Z/22/198580
nieuwe fundering

24-03-2022

Jade 14 in Mijdrecht

Plaatsen van een dakkapel

Z/22/198644

24-03-2022

Geerkade 24 in Wilnis

Herbouw wagenschuur

Z/22/198670

24-03-2022

Watertuin 49 in Wilnis

Bouwen bijgebouw entree / schuur

Z/22/198790

28-03-2022

Wethouder van Damlaan 66 in Wilnis

Aanbouwen erker aan de voorzijde

Z/22/198805

28-03-2022

Baambrugse Zuwe 27 in Vinkeveen

Vernieuwen van een brug

Z/22/198807

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie

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

Evenement/aanvraag

Zaterdag 4 juni en
zondag 5 juni 2022

The Amsterdam Tournament

Tijdstip
Zaterdag van 11.00 uur – 21.00 uur
Zondag van 11.00 uur – 19.00 uur

Locatie

Activiteit

Sportpark de
Hollandse kade,
Ruwelspad 1, 1391
JA in Abcoude

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 22 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.

Verleende omgevingsvergunningen

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

28-03-2022

Winkeldijk 23 in Vinkeveen

Uitbreiden van het bestaande restaurant

Z/21/191218

24-03-2022

Gein-Noord 78 in Abcoude

Wijzigen achtergevel bijgebouw en realiseren
van eem paardenbak

Z/21/191221

25-03-2022

Dijkgraaf 6 in Wilnis

Het plaatsen van een dakkapel aan de linkerzijde Z/22/195029
van de woning

28-03-2022

Perceel A sectie 5858 in Vinkeveen

Realiseren parkeerplaats en plaatsen schuurtje

Z/22/198808

29-03-2022

Perceel D sectie 692 in Mijdrecht

Bouw werkplaats annex leslokaal

Z/22/198851

29-03-2022

Angsteloord 27 in Abcoude

Vervangen kozijnen voorgevel

Z/22/198887

29-03-2022

Burgemeester Padmosweg 106 in
Wilnis

Plaatsen berging in het achtererfgebied

Z/22/198888

30-03-2022

De Hilt 6 in Abcoude

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/197559

29-03-2022

Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen

Verbouw en uitbreiden van de woning

Z/22/198898

30-03-2022

Aasdomstraat 11 in Abcoude

30-03-2022

Uitbouwen van de woning

Z/22/198897

30-03-2022

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/198001

Loopveltweg 57 in Vinkeveen

Rietgors 2 in Mijdrecht

Het plaatsen van een opbouw op de garage

Z/22/196239

30-03-2022

Patrijzenlaan 18 in Vinkeveen

Het plaatsen van een dakopbouw

Z/22/196225

30-03-2022

Bozenhoven 49 in Mijdrecht

Het verbouwen van de woning

Z/21/194231

31-03-2022

Slotplaats 2 in Abcoude

Het oprichten van een woning

Z/21/193343

31-03-2022

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

Ereprijs 19 in Abcoude

Plaatsen tijdelijke container voor vernieuwen
keuken

Z/22/008578

29-03-2022

Reiger 9 in Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke container voor vernieuwen
badkamer

Z/22/008520

28-03-2022

De Cleijne Cleij 7 in ABCOUDE

Tijdelijk plaatsen van een autohoogwerker voor
dak werkzaamheden

Z/22/008646

29-03-2022

Veldweg in Waverveen

Aanleggen uitweg

Z/22/008624

29-03-2022

Opaal 14 in Mijdrecht

Verbreden uitweg

Z/22/008699

29-03-2022

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

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

Waterlelie 20 in Wilnis

Aanbrengen van een onderheide betonvloer

Z/22/195867

29-03-2022

Intrekking omgevingsvergunningen

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

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

Pijlstaartlaan 52 in Vinkeveen

Aanleggen van een nieuwe uitweg

Z/22/004914

04-04-2022

Pijlstaartlaan 30 in Vinkeveen

Aanleggen van een nieuwe uitweg

Z/22/005847

04-04-2022

Veldweg in Waverveen

Aanleggen van een nieuwe uitweg

Z/22/008624

04-04-2022

Burgemeester Haitsmaplein 7 in
Mijdrecht

Plaatsen 2 hoogwerkers voor een verbouwing
woning voor de periode 30 mei t/m 20 juni 2022

Z/22/004824

30-03-2022

Reiger 9 in Mijdrecht

Plaatsen open vuilcontainer voor een
verbouwing woning voor de periode 1 april t/m
11 april 2022

Z/22/008520

04-04-2022

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.

Aanvraag evenementenvergunning B-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Datum

Evenement/aanvraag

Achterbos 10B in Vinkeveen

Realiseren van een Golfslagkering

Z/22/195862

28-03-2022

Zondag 3 juli 2022

Rap en Ruigrace Vinkeveen Van 11.00 uur – 20.00 uur Zandeiland 1,
Vinkenkade 75, 3645 AP
Vinkeveen

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.

Tijdstip

Locatie

Activiteit
Versterkt
geluid

Deze aanvraag ligt voor een periode van 6 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 22 mei
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 0297 – 29 16 16.

