
Gemeentenieuws 
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.

Programma Nationale Herdenking De Ronde Venen 
Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. Nederland is dan om 20.00 uur twee minuten 
stil om de Nederlandse oorlogsslachtoffers te herdenken. 
Bekijk het volledige programma in de gemeente De Ronde Venen op de gemeentelijke website 
> www.derondevenen.nl. 

Koninklijke onderscheiding voor 12 inwoners
12 inwoners van De Ronde Venen zijn dinsdag 26 april verrast met een koninklijke onderscheiding. 
Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 11 van hen ontvingen de 
onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in het gemeentehuis. 1 inwoner kreeg het lintje opgespeld door de burgemeester 
van Amstelveen. 

•  Herman Arends (Mijdrecht, 1943) ontving zijn lintje voor zijn vele vrijwilligerswerk voor de 
Protestantse Gemeente van Mijdrecht.

•  Otto van Asselen (Vinkeveen, 1947) is al vele jaren actief als vrijwilliger bij natuurorganisaties 
en de katholieke kerk in Vinkeveen. 

•  Agnes Blokker (Waverveen, 1948) zet zich als vrijwilliger in voor onder andere de 
Urbanusparochie in Nes aan de Amstel, de stichtingen Cursusproject De Ronde Venen, 
Dorpshuis Nes aan de Amstel en Barbarugo. Ook is zij verbonden aan de Amstelland Senioren 
Computerclub en het vrouwennetwerk NVVH.

•  Huib de Haan (Wilnis, 1947) is van grote betekenis voor de kerkelijke gemeente PKN 
Ontmoetingskerk in Wilnis en voor het Christelijk Mannenkoor Immanuel uit Wilnis/
Mijdrecht.

•  Wim Hulshoff Pol (Abcoude, 1935) is al jaren de drijvende kracht achter het Viscentrum 
Gehandicapten Abcoude.

•  Hans van Kessel (Abcoude, 1950) is al vele jaren politiek en maatschappelijk actief in Abcoude 
en in de andere dorpen van De Ronde Venen. Hij is onder andere initiator en actief bestuurslid 
van het Platform Energieke Rondeveners.

•  Cobien van Koeverden Brouwer-Schuijl (Mijdrecht, 1950) is al 37 jaar onafgebroken vrijwilliger 
voor de Protestantse Gemeente Mijdrecht. Daarnaast was zij actief bij Vluchtelingenwerk De 
Ronde Venen en is ze betrokken bij Sport en Spel De Ronde Venen.

•  Thea Lagewaard-Mous (Abcoude, 1947) is al vanaf 1985 actief als vrijwilliger bij het Rode 
Kruis. Ook is zij actief in de RK parochie St. Jan de Doper.

•  Rien Leemans (Abcoude, 1957) zet zich al jaren intensief in voor de vereniging Spaar het Gein.
•  Gerda Leliveld (Vinkeveen, 1947) is al ruim 30 jaar actief als mantelzorger. Ook is zij actief  

voor de Pinksterkerk De Weg in Mijdrecht.
•  Martin Molenaar (Wilnis, 1949) is maatschappelijk op verschillende fronten actief. Hij vervult 

al ruim 30 jaar bestuursfuncties bij Sportvereniging Veenland. Sinds 2015 is hij actief voor 
Reuma Nederland in Wilnis. Ook is hij al langere tijd bij de lokale politiek betrokken.

•  Ton Pepping (Abcoude, 1948) is een enthousiast volger van de lokale geschiedenis, met name 
in Abcoude en Baambrugge. Als archiefbeheerder is hij dagelijks bezig de oude foto’s van de 
Historische Kring Abcoude en Baambrugge te digitaliseren. 

Kijk voor een uitgebreider bericht op www.derondevenen.nl

Het openbaar vervoer 
verandert in De Ronde 
Venen: wat vindt u? 
Syntus Utrecht wil in De Ronde Venen een 
kwaliteitssprong maken met het openbaar 
vervoer. Daarom wil de vervoerder met ingang 
van 2023 de dienstregeling op een aantal punten 
wijzigen. Voordat de provincie hierover in 
september besluit, wordt reizigers en inwoners 
via een enquête om hun mening gevraagd. 
Invullen van de enquête kan tot 16 mei.
De vele reacties van inwoners op de petitie van 
januari jl. voor beter openbaar vervoer in De Ronde 
Venen bevestigden het beeld dat het Strategisch 
OV-plan van de gemeente aansluit bij de wensen 
van de inwoners. Op basis hiervan doet Syntus 
Utrecht nu voorstellen aan de provincie Utrecht 
om het openbaar vervoer in De Ronde Venen te 
verbeteren. 

Sneller reizen met de bus
Syntus Utrecht stelt voor om met ingang van 
11 december 2022 buslijnen 126 (van Mijdrecht-
Centrum naar Amsterdam Bijlmer Arena) en 130 
(naar Uithoorn en Breukelen) tussen Mijdrecht 
en Vinkeveen via de Mijdrechtse Dwarsweg en 
Industrieweg te laten rijden. De bussen kunnen 
daardoor sneller rijden. De bespaarde tijd wordt 
gebruikt om andere bussen goed aan te laten 
sluiten en extra te laten rijden. Op de nieuwe 
route worden de bushaltes bij Mijdrecht-Centrum 
en bij Mijdrecht-Energieweg verbeterd en de 
fietsenstallingen uitgebreid. Bij de woonwijk De 
Maricken komt een tijdelijke bushalte. 

Buslijn 123 (Mijdrecht-Wilnis-Woerden) rijdt in 
de plannen vanaf 11 december maandag t/m 
zaterdag de hele dag vanaf Mijdrecht-Centrum 
door naar Uithoorn Busstation. Ook zal deze 
buslijn beter aansluiten op de treinen op NS 
station Woerden. Hiermee vult de 123 het gat in 
dat Connexxion-lijnen 242 en 340 achterlieten bij 
inkorting tot Uithoorn. Een goede aansluiting van 
lijnen 123 en 130 op de lijnen van Connexxion in 
Uithoorn zorgt voor een sterke verbinding met de 
Metropoolregio Amsterdam.
Buslijn 121 (naar Hilversum) gaat volgens de 
plannen via de Burgemeester Padmosweg 
rijden, ook in het weekend. Bewoners rond de 
Burgemeester Padmosweg en in Wilnis kunnen 
daarmee maandag t/m zaterdag met lijnen 121, 123 
en 526 reizen. Richting Amsterdam Bijlmer Arena 
of Breukelen kunnen zij bij Vinkeveen Viaduct 
overstappen op respectievelijk de buslijnen 126 
of 130. Op zondag rijdt buslijn 121 alleen tussen 
Mijdrecht Centrum en Wilnis De Maricken via de 
Burgemeester Padmosweg en Burgemeester de 
Voogtlaan. Bushaltes Zwenkgras en Beemdgras 
vervallen voor lijn 121. 
Buurtbus 526 (naar Uithoorn en Breukelen) 
wijzigt niet in de route. Ook Syntus Flex wijzigt 
niet en blijft beschikbaar op afroep van maandag 
t/m vrijdag.
De plannen betekenen wel dat inwoners uit 
Wilnis en Mijdrecht-Molenland (verder) moeten 
fietsen naar de haltes van lijn 126 en 130 om 
rechtstreeks naar Bijlmer-Arena en Breukelen te 
kunnen reizen. Een andere optie is dat zij via lijn 
121 naar Vinkeveen reizen en daar overstappen op 
lijn 126 en 130.

Reageer op de plannen van Syntus Utrecht vóór 
16 mei!
Voordat het dagelijks bestuur van de provincie 
Utrecht medio september een besluit neemt 
over deze voorstellen zijn inwoners/reizigers 
aan zet. U kunt uw mening geven door de online 
enquête van Syntus Utrecht in te vullen vóór 16 
mei. Iedereen die reageert wordt desgewenst 
door de provincie op de hoogte gehouden van 
de uitkomsten. De enquête is te vinden via www.
provincie-utrecht.nl. 
Meer informatie: wwwsyntusutrecht.nl

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.



Hengelen naar persoonlijke gegevens en 
wachtwoorden

Laptops, tablets, mobiele telefoons. We zijn bijna continu online en actief in de digitale wereld. 
Dat brengt veel voordelen en gemak met zich mee. En ook gevaren. Er zijn criminelen die 
misbruik maken van ons gebruik en aanwezigheid op internet. Bijvoorbeeld door valse e-mails 
of WhatsApp berichten te sturen waarmee naar persoonlijke gegevens, geld of wachtwoorden 
wordt gehengeld. Dit wordt phishing (letterlijk: ‘hengelen’) genoemd.

Gelukkig worden mensen steeds bewuster van het feit dat cybercriminelen op de loer liggen. 
Het is verstandig regelmatig wachtwoorden te wijzigen en er zeker niet klakkeloos vanuit te 
gaan dat alle mails ‘betrouwbaar’ zijn. Cybercriminelen vragen in een bericht, bijvoorbeeld een 
e-mail of sms, om te klikken op een link of om in te loggen. Die link kan bijvoorbeeld leiden naar 
een valse website van een bank. Daar wordt gevraagd je gegevens in te vullen. Op deze manier 
proberen internetcriminelen toegang te krijgen tot de computer of persoonlijke gegevens. Met 
die gegevens kunnen ze vervolgens veel geld buitmaken. Ook vraagt men soms direct om geld 
over te maken. Via valse e-mails proberen internetcriminelen aan geld te komen. Daarom eerst 
checken, dan klikken.

Waar moet u op letten?
•  Klik nooit op een link van een mail die u niet vertrouwt en download geen bijlage;
•  Bij twijfel, bel dan de organisatie waar het om gaat, zoals uw bank en zoek daarvoor zelf het 

telefoonnummer op;
•  Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? Is er haast bij? Let op! Eerst checken, 

dan klikken. Via de Fraudehelpdesk kunt u de e-mail controleren.
•  Lees op Veiliginternetten.nl wat phishing is en wat u kunt doen tegen nepmails.

Bent u toch slachtoff er geworden?
•  Meld het onmiddellijk bij uw bank;
•  Doe altijd aangifte bij de politie;
•  Meld het bericht ook als u geen slachtoffer bent geworden bij de Fraudehelpdesk.

Meer informatie en tips?
Kijk voor veilig internetten op Veiliginternetten.nl. En voor meer informatie over veilig bankieren 
op Veiligbankieren.nl.

Bekijk het fi lmpje
Op www.facebook.com/derondevenen is een kort filmpje te zien waarin acteur Kees Hulst een 
bezoekje brengt aan de Fraudehelpdesk en met de directeur in gesprek gaat over de gevaren 
van phishing. Kees Hulst is onder andere bekend vanwege zijn rol in Het geheime dagboek van 
Hendrik Groen. 

Werkzaamheden
Wilnis, gehele wegafsluiting Herenweg
De Herenweg is ter hoogte van huisnummer 133 op 3 mei van 08.00 uur tot 16.00 uur in zijn 
geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De omleidingsroute wordt aangegeven met 
borden. Voor voetgangers en fietsers geldt deze wegafsluiting niet. Fietsers moeten afstappen 
als zij het werkvak passeren. Deze maatregel is nodig voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer V. Zandbelt van de firma Van Schie Kraanverhuur B.V. via 0297 – 23 75 38.

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Penning
De Penning is ter hoogte van huisnummer 1 op 3 en 4 mei tussen 08.00 uur en 15.00 uur 
gedeeltelijk afgesloten. Er zullen ook tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn. Wij vragen 
u vriendelijk deze dagen hier niet te parkeren. Deze maatregel is nodig voor het plaatsen van 
een kraan in verband met het hijsen van een dakkapel op woning Zonnekroon 14. Het verkeer 
kan passeren, maar houd u 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 D. Groot van de firma Montageteam Nederland B.V. via 088 – 43 21 000.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Baambrugse Zuwe ter hoogte van huisnummer 127 D
De Baambrugse Zuwe is ter hoogte van huisnummer 127 D op 5 mei van 9.00 uur tot 14.00 uur 
geheel afgesloten. Vanaf de Herenweg zijn de huisnummers 127 C en 156 bereikbaar en vanaf de 
Vinkenkade zijn de huisnummers 129 en 158 bereikbaar. Het verkeer zal worden geregeld door 
verkeersregelaars. Voor fietsers (als zij afstappen) en voetgangers geldt deze afsluiting niet. 
Deze maatregel is nodig voor het maken van een boogzinker in verband met het oplossen van 
een laagspanning storing.

Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de mevr. D. Snijders van 
de firma Quint & van Ginkel via 030-666 82 43 of 06-82 54 66 80.

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.

Stremming pontveer Nessersluis
Vanaf Maandag 2 mei 7.00 uur tot vrijdag 6 mei 20.00 uur wordt de pontveer in Nessersluis uit 
de vaart genomen voor onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 
de voorjaarsvakantie om de hinder voor weggebruikers en naar schoolgaande kinderen zoveel 
mogelijk te beperken. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden. 

Alberta Schuurs neemt na 6 jaar afscheid als wethouder.
We nodigen u van harte uit om bij haar afscheid aanwezig te zijn.

Alberta is wethouder sinds mei 2016.  
Met plezier en passie heeft ze de afgelopen jaren inhoud gegeven 
aan de portefeuilles Financiën, Mobiliteit, Verkeer, Recreatie, 
Gezondheid, Participatie en Kunst en Cultuur met als doel het beter 
en mooier maken van de gemeente.
Zij gaat nu eerst genieten van een sabbatical en keert daarna terug in 
haar oude vak, Financiën/Bedrijfsvoering.

Datum: 10 mei 2022

Tijdstip: 16.00 uur

Vanaf 16.30 uur zijn er enkele sprekers

Locatie: Gemeentehuis De Ronde Venen (ingang Raadhuisplein)

Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 5 mei 2022 via 
secretariaatwethouders@derondevenen.nl

We hopen u 10 mei te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet, 

Maarten Divendal
Burgemeester

Ruud Kleijnen 
Gemeentesecretaris

UITNODIGING

vrijwilligers Taalvisite gezochtvrijwilligers Taalvisite gezocht

Vind je het leuk om voor te lezen aan kinderen?
Of ken je misschien iemand die het leuk vindt?

De Bibliotheek organiseert Taalvisite voor kinderen van 
2 tot 12 jaar die moeite hebben met taal.
Als Taalvisite-vrijwilliger ga je 15 keer één uur in de week bij 
een gezin op visite. Naast voorlezen doe je ook taalspelletjes 
en praat je met de kinderen om de woordenschat te vergroten. 

Meer informatie op: 
www.bibliotheekavv.nl/vacature-taalvisite
Of stuur een mailtje naar:
educatie@bibliotheekavv.nl



Bekendmakingen en mededelingen (week 17 – 29 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

Mijdrecht, sectie A nummer 4332 Reconstructie Ringdijk 2e Bedijking Z/22/199849 13-04-2022

Amstelkade 84 in Amstelhoek Het plaatsen van een steiger Z/22/199879 13-04-2022

Rijksstraatweg 6 A in Baambrugge Plaatsen van kozijn met dubbele deur en 
loopdeur

Z/22/199885 13-04-2022

Hertogenstraat 2 in Mijdrecht Dakrenovatie complex 3215 Mijdrecht Z/22/199901 14-04-2022

Pijlstaartlaan 1 B in Vinkeveen Renovatie en uitbreiding dislocatie de Pijlstaart Z/22/199950 15-04-2022

Baambrugse Zuwe 128 C in Vinkeveen Aanvraag aanbouw Z/22/199966 15-04-2022

Donkereind 28 A in Vinkeveen Het slopen van de oude woning. Z/22/199967 16-04-2022

Turkoois 33 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel Z/22/199981 19-04-2022

Gouden Reaal 1 in Mijdrecht Dakkapel voorgevel over 50% van de breedte 
van het dakvlak

Z/22/199994 19-04-2022

Waverdijk 15 in Waverveen Uitrit aanpassen ten oosten van Waverdijk 15 Z/22/200011 19-04-2022

Zuster Claassenhof 15 in Abcoude Herbouw clubhuis Abcouder Tennisvereniging Z/22/200031 19-04-2022

Meerkoetlaan 26 in Vinkeveen Plaatsen dakkapel Z/22/200086 19-04-2022

Baambrugse Zuwe 25 in Vinkeveen Vernieuwen brug Z/22/200087 20-04-2022

Kerkplein 45 in Abcoude Vervangen houten vloer voor aanleg 
vloerverwarming

Z/22/200096 20-04-2022

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

Zaterdag 21 mei Boksgala 18.00 uur – 23.00 uur Sporthuis Abcoude, 
Geinplein 3, 1391 TA in 
Abcoude

Sportevenement

Donderdag 2 juni Aankomst Galafeest VLC 17.00 uur – 21.00 uur Parkeerterrein 
zalencentrum De 
Willisstee, Pieter 
Joostenlaan 24, 3648 XR 
in Wilnis

Stremming 
van doorgaand 
verkeer en 
versterkt geluid

Vrijdag 24 juni ANWB Streetwise 08.45 uur – 12.30 uur Gedeelte Wagenmaker 
tussen de 2 basisscholen 
in, 3648 in Wilnis

Gedeeltelijke 
wegafsluiting

Maandag 23 juli tot 
en met zondag 31 juli 
2022

46ste plassentoernooi Maandag tot en met 
vrijdag van 17.00 uur 
– 01.00 uur
Zaterdag van 19.00 
uur – 02.00 uur
Zondag van 09.00 
uur – 19.00 uur

Tennisvereniging VLTV, 
Mijdrechtse Dwarsweg 2, 
3645 GA in Vinkeveen

Versterkt geluid, 
langer branden 
baanverlichting

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 13 mei 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 evenementenvergunning B-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum Evenement/aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Dinsdag 23 tot en met 
zaterdag 27 augustus 
2022

Abcouder Feestweek Dinsdag van 19.00 - 
00.00 uur
Woensdag van 09.00 
– 00.00 uur
Donderdag van 07.00 
– 00.00 uur
Vrijdag van 08.30 – 
00.00 uur
Zaterdag van 08.00 – 
00.00 uur

Activiteiten Stichting 
Feestelijkheden Abcoude 
op verschillende locaties in 
Abcoude

Versterkt geluid, 
afsluiten diverse 
straten

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 10 juni 
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.

 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

Geerkade 31 in Wilnis uitbreiding van een mestkelder Z/22/195829 19-04-2022

 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

Waterlelie 45 in Abcoude Plaatsen open vuilcontainer en bouwkeet Z/22/010900 24-04-2022

Herenweg 282 in Vinkeveen Verbreden van een uitweg Z/22/010440 19-04-2022

Baambrugse Zuwe 25 in Vinkeveen Verbreden van een uitweg Z/22/010668 20-04-2022

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

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Hofland 2a in Mijdrecht Isoleren van buitengevel Z/21/193243 07-04-2022

Herenweg 242 R1 Vinkeveen Nieuwbouw recreatiewoning Z/21/193020 19-04-2022

Herenweg 224 in Wilnis Uitbreiden van een woonhuis middels 
dakverhoging, uitbouw achtergevel op 
verdieping en ook herstel van fundering

Z/21/189953 20-04-2022

Baambrugse Zuwe 228 in Vinkeveen Het wijzigen en uitbreiden van de woning en 
het plaatsen van een toegangspoort

Z/22/195611 20-04-2022

Kerkstraat 60 in Abcoude Het vervangen van 17 zonnepanelen voor 25 
nieuwe zonnepanelen

Z/22/198304 21-04-2022

Waterlelie 20 in Wilnis Aanbrengen van onderheide betonvloer Z/22/195867 21-04-2022

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.

 Wijzigingsplan “Bozenhoven 125/125a Mijdrecht” en besluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder vastgesteld
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het college van 
de Ronde Venen op 19 april 2022
het wijzigingsplan ‘Bozenhoven 125/125a Mijdrecht (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.BPW014bozenh125-va01) 
en het besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder van het wijzigingsplan “Bozenhoven 125/125a Mijdrecht” ongewijzigd 
hebben vastgesteld. 

Wijzigingsplan ‘Bozenhoven 125/125a Mijdrecht’
Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 april 2022 gedurende zes weken 
ter inzage liggen. En zijn op de volgende manieren te raadplegen:
•  De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De 

stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken 
door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 - 29 16 16

•  De verbeelding van het authentieke wijzigingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
•  De authentieke planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.

html
•  U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor wijzigingsplan Bozenhoven 125/125a Mijdrecht
Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat  besluit hogere 
grenswaarden ter inzage ligt. 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 april 2022 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie in 
de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht van ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur, 
Telefonisch (0297 - 29 16 16) is het gemeentehuis te bereiken op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur en 
vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur. 

Toelichting
Met het wijzigingsplan ‘Bozenhoven 125/125a Mijdrecht’ wordt het bouwvlak van de kavel enkele meters verplaatst en 
vergroot. Het bouwvlak schuift circa 6,5 meter in zuidoostelijke richting, meer naar het midden van de kavel, om zo een 
evenwichtiger gebruik van het perceel mogelijk te maken. Hiermee past de beoogde nieuwbouw van een twee-onder-een-
kapwoning beter in het bebouwingslint.

Ten behoeve van de aanpassing van het bestemmingsplan is onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai. Uit het 
akoestisch onderzoek blijkt dat voor de woningen een hogere waarde dient te worden vastgesteld ten gevolge van het 
wegverkeer op de Bozenhoven. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze hogere waarden vast te stellen. 
Tegelijkertijd met het wijzigingsplan wordt daarom een besluit hogere waarden ter inzage gelegd.

Beroep
Van 1 mei 2022 tot en met 13 juni 2022 kan tegen het wijzigingsplan en het besluit vaststelling hogere grenswaarde door 
belanghebbenden bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep 
worden ingesteld.  
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het 
beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van de besluiten
De besluiten tot vaststelling van het wijzigingsplan en vaststelling hogere grenswaarde treden in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking 
alvorens op het verzoek is beslist.

 Wijzigingsplan “Oosterlandweg 25, Mijdrecht” vastgesteld
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het college van 
de Ronde Venen op 19 april 2022
het wijzigingsplan “Oosterlandweg 25” in Mijdrecht (NL.IMRO.0736.BPW015oosterl25-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.



Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 april 2022 gedurende zes weken 
ter inzage liggen. En zijn op de volgende manieren te raadplegen:
•  De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De 

stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken 
door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 - 29 16 16

•  De verbeelding van het authentieke wijzigingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
•  De authentieke planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.

html
•  U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Toelichting
Het wijzigingsplan ‘Oosterlandweg 25’ maakt het planologisch mogelijk om de vorm van het bouwvlak te wijzigen, zodat 
de stallen uitgebreid kunnen worden aan de achterzijde van de bestaande stallen.

Beroep
Van 1 mei 2022 tot en met 13 juni 2022 kan door belanghebbenden tegen het wijzigingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld.
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

 Mandaatbesluit vaststellen LIOR 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 maart 2022 het Mandaatbesluit LIOR vastgesteld. Dit besluit 
is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-163069.html Het 
mandaatbesluit is eveneens te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl. 

 Verordening sociale woningbouw De Ronde Venen 2022
De raad heeft op 10 maart 2022 de Verordening sociale woningbouw De Ronde Venen 2022 gewijzigd vastgesteld. Dit 
besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-182749.
html. De verordening is ook te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl.

 Beleidsregels energietoeslag gemeente De Ronde Venen 2022
Het college heeft op 12 april 2022 de Beleidsregels energietoeslag gemeente De Ronde Venen 2022 vastgesteld. Dit besluit 
is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-179230.html. De beleidsregels zijn ook te vinden op lokaleregelgeving.
overheid.nl.

 Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen
Het college heeft op 29 maart 2022 de Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen vastgesteld. Dit besluit is 
gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-179877.html De 
subsidieregeling is ook te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl.

 Subsidieplafond Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen
Het college heeft op 29 maart 2022 het Subsidieplafond subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen vastgesteld. Dit 
besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-179905.html

Offi  ciële publicatie op www.offi  cielebekendmakingen.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. 

Bekendmakingen en mededelingen (week 17 – 29 april 2022)


