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.

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

Meer ruimte voor planten en dieren
Goed onderhouden openbaar groen en zoveel
mogelijk rekening houden met het leven van
verschillende planten, kruiden en dieren. Dat
is de kern van het gemeentelijk groenbeleid.
Dat betekent dat we op sommige plaatsen
vaak maaien en het gras kort houden. Op
andere plaatsen maaien we minder om
bloemen, planten, vlinders, bijen en insecten
ruimte te geven.
De gemeente houdt bij het maaien al veel
rekening met planten en dieren
Langs slootkanten laten we een strook ruigte staan en maaien dus niet alles kaal. Die strook is
een aantrekkelijke plek voor kikkers en kleine insecten. Er groeien kruiden en planten die elders
geen plek hebben. Hier komen weer bijen en vlinders op af.

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.

Grasvelden maaien we wekelijks
Het gras blijft kort en strak en er groeien weinig tot geen andere bloemen of kruiden. Dit is niet
zo gunstig voor de biodiversiteit. Op plekken waar ook bollen staan, maaien we minder. Hier
beginnen we pas met maaien als de bollen uitgebloeid zijn. Meestal is dit half mei. Met het
maaien van de grasvelden beginnen we in maart/april.

SERVICEPUNTEN
Het Servicepunt is alleen open op afspraak.
Kom langs, maar kom alleen.

In Wilnis geven we op een aantal plekken meer ruimte aan planten en dieren
We zullen op die plekken niet meer wekelijks maaien. We hebben gekeken op welke locaties het
mogelijk is om het gras te laten groeien en zo kruiden en bloemen de kans te geven. Het gaat
om de locaties:
- Stroken gras langs fiets/voetpad ten westen en oosten van sportvelden
- Grasveld in noordwest hoek van het Sportpark
- Stroken gras rondom sportvelden in de zuidoost hoek
- Klein stukje van de dijk ter hoogte van fietspad richting Sportpark

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.

Op deze locaties maaien we twee keer per jaar. Het maaisel voeren we af, zodat de bodem
verschraalt en er meer diversiteit kan ontstaan. Dit betekent iets voor het beeld. Op sommige
plekken gaat het gras er ruiger en wilder uitzien. Wanneer we precies gaan maaien hangt af van
de bloemen en kruiden die opkomen.
Meer ruimte voor bijen en vlinders in Abcoude
In Abcoude doen we mee met de landelijke actie van de bijenstichting, Maai Mei Niet. Door 1
maand niet te maaien geven we de bloemen die verstopt zitten in de gazons een kans om te
bloeien. Hier profiteren de bijen en vlinders van. De grasveldjes waar we in mei niet maaien zijn:
- Gazon ingang Ereprijs t.o. het zwembad
- Gazon kopse kant Broekzijdselaan/ ingang Fluitekruid
- Gazon Ruwelspad naast pompstation
- Bak Spoorlaan
Dit zijn velden, die niet zijn aangemerkt als speelplaats of trapveld. Alle andere gazons en veldjes
in de wijken maaien we net zoals anders. Ook de randen van de ‘maai mei niet’-velden maaien
we wel. Zo voorkomen we te lang gras langs de trottoirs en de plantvakken.
Zelf iets doen voor de biodiversiteit?
Heb je zelf gras in je tuin? Doe dan ook mee met Maai Mei Niet. Kijk voor meer informatie op:
www.bijenstichting.nl/maai-mei-niet

Pas op voor de crimineel
die zich voordoet als
bankmedewerker
Oplichters worden steeds slimmer. Ze
verzinnen steeds weer nieuwe manieren
om mensen van hun privégegevens of
bezittingen te beroven. Ze doen dat door zich
als iemand anders voor te doen, bijvoorbeeld
een medewerker van de bank. Iedereen kan
slachtoffer worden van dergelijke trucs. Dit
wordt ‘spoofing’ genoemd. Spoofing betekent
letterlijk ‘nabootsen’.
Hoe gaat een oplichter te werk?
De oplichter kan zich telefonisch voordoen als
iemand van de bank. Het telefoonnummer
manipuleert hij, waardoor ook daadwerkelijk
het telefoonnummer van de bank in beeld
verschijnt van de telefoon. De oplichter zegt
dat er wat mis is met de betaalrekening of
bankaccount en vraagt om geld over te maken
naar een zogenaamde kluisrekening of veilige
rekening. Ook kan de oplichter vragen om
privé- of inloggegevens.
Wat kunt u zelf doen?
• Let op: Banken vragen nooit om geld over te
maken naar een andere rekening.
• Let op: Banken vragen nooit om persoonlijke
gegevens.
• Daarom: Verbreek de verbinding als u het
niet vertrouwt.
• Zoek zelf het telefoonnummer op van de
instantie of bank en doe navraag.
Ben u toch slachtoﬀer geworden?
Doe dan altijd aangifte of melding bij de
politie. Veel mensen schamen zich nadat zij
slachtoffer zijn geworden van oplichting, dat
hoeft absoluut niet. Deze criminelen gaan heel
geraffineerd te werk. Iedereen kan slachtoffer
worden.
Meer informatie en tips?
Kijk
voor
veilig
internetten
op
Veiliginternetten.nl. En voor meer informatie
over veilig bankieren op Veiligbankieren.nl.
Bekijk het ﬁlmpje
Op www.facebook.com/derondevenen is
een kort filmpje te zien waarin acteur Kees
Hulst vragen stelt over spoofing aan een
fraude-expert van een bank. Kees Hulst is
onder andere bekend vanwege zijn rol in Het
geheime dagboek van Hendrik Groen.

Werkzaamheden
Abcoude, gehele wegafsluiting Nieuwe Amsterdamseweg
De Nieuwe Amsterdamseweg is bij de kruising met Abcoudermeer op 10 mei van 06.00 uur
tot 16.00 uur in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting geldt ook
voor de fietsoversteek van de Nieuwe Amsterdamseweg naar Abcoudermeer. Fietsers kunnen
afstappen en oversteken. De afsluiting geldt niet voor doorgaand fietsverkeer langs de Nieuwe
Amsterdamseweg. Deze maatregel is nodig om de fietsoversteek van rode coating te voorzien.
De omleidingsroute wordt aangegeven met borden en het verkeer richting Abcoudermeer zal
geregeld worden met verkeersregelaars.
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 Waardassackerstraat
De Waardassackerstraat is tussen de Dr. Sloetlaan en de Burgemeester des Tombeweg op 10
mei van 06.00 uur tot 16.00 uur in zijn geheel afgesloten voor verkeer. De afsluiting geldt
ook voor het fietspad langs de Burgemeester des Tombeweg. Deze maatregel is nodig om de

fietsoversteek van rode coating te voorzien. De omleidingsroutes worden aangegeven met
borden.
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, gedeeltelijke afsluiting ﬁetspad Lange Coupure
Fietspad Lange Coupure (tussen Oude Dijk en Rijksstraatweg 2) is op 16 mei van 07.00 tot 17.00
uur gedeeltelijk afgesloten. Van de 2 fietspaden is er 1 volledige afgesloten. De naastgelegen
rijbaan is toegankelijk, houd wel rekening met enig oponthoud. Deze maatregel is nodig
voor asfalt-onderhoud werkzaamheden. Verkeersbegeleiders zullen het verkeer opvangen en
begeleiden.
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.

Bekendmakingen en mededelingen (week 18 – 6 mei 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

Kerkplein 5 in Abcoude

Vervangen bestaande dakpannen en
realiseren kast

Z/22/200127

21-04-2022

Mijdrechtse Zuwe 15 in Mijdrecht

Plaatsen dakkapel voorzijde.

Z/22/200163

21-04-2022

Diamant 15 in Mijdrecht

Tuinschuur verwijderen en kapschuur
bouwen

Z/22/200164

21-04-2022

Baambrugse Zuwe 224 in Vinkeveen Renovatie woonhuis

Z/22/200170

21-04-2022

Landzicht 21 in Abcoude

Plaatsing erker met luifel aan voorzijde
woning

Z/22/200193

22-04-2022

Koppeldijk 16 in Abcoude

Aanbrengen rookafvoerpijp houthaard

Z/22/200234

24-04-2022

Gein-Zuid 26 in Abcoude

Renovatie dak rundveestal

Z/22/200241

25-04-2022

Polder Bovenlanden Mijdrecht

Natuurrealisatie Bovenlanden Mijdrecht

Z/22/200333

25-04-2022

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

Stationsstraat 8 in Abcoude

Plaatsen steiger

Z/22/010966

25-04-2022

Nobel 16 in Mijdrecht

Plaatsen opslagcontainer nabij Nobel 16
in Mijdrecht

Z/22/011166

26-04-2022

Burgemeester Fernhoutlaan 4 in
Wilnis

WIJZIGING ZAAKNUMMER - Plaatsen
hijskraan

Z/22/011266

13-04-2022

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

Haagwinde 79 in Abcoude

Plaatsen van een dakkapel

Z/22/199266

22-04-2022

Ondernemingsweg 9 in Mijdrecht

Het aanbrengen van gevelreclame voor
de Aldi

Z/22/197531

26-04-2022

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 MiddenNederland, 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.

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

Baambrugse Zuwe 234 in Vinkeveen Plaatsen van botenhuis en steiger

Z/22/196266

25-04-2022

Gein-Zuid 10 in Abcoude

Het realiseren van een mestopslag
(tijdelijke vergunning)

Z/22/196991

28-04-2022

Gagelweg 5 in Wilnis

Het vervangen en vergroten van een
berging/jongveestal

Z/22/194321

28-04-2022

Vergunningsvrije omgevingsvergunning

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Gein-Zuid 56 in Abcoude

Het vervangen van dakkapellen op
zijdakvlakken van woning

Z/22/195665

26-04-2022

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

Zaterdag 25 juni

Jubileum (eind)feest sv
Argon

17.00 uur – 00.00 uur

Sportvereniging Argon,
Hoofdweg 85B, 3641 PR in
Mijdrecht

Verstrekt geluid

Zaterdag 2 juli

Baambrugs Biggenfeest 17.00 uur – 01.00 uur

Dorpsplein Baambrugge,
1396 in Baambrugge

Versterkt geluid

Zondag 10 juli tot en
met zondag 17 juli

Padeltoernooi

Zondag 10 juli tot en
Tennisvereniging VLTV,
met vrijdag 15 juli 2022 Mijdrechtse Dwarsweg 2,
3645 GA in Vinkeveen
van 17.00 uur – 01.00
uur
Zaterdag 16 juli 2022
van 09.00 uur – 02.00
uur
Zondag 17 juli 2022 van
09.00 uur – 19.00 uur

Versterkt geluid,
langer branden
baanverlichting

Donderdag 8
september

Zomer BBQ /
informatiemarkt

14.00 uur – 21.00 uur

Versterkt geluid

Nijverheidsweg 21, 3641
RP in Mijdrecht

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 20 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.

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:
- Gosewijn van Aemstelstraat 34 in Mijdrecht;
- Gosewijn van Aemstelstraat 29 in Mijdrecht;
- Gosewijn van Aemstelstraat 31 in Mijdrecht;
- Malachiet 19 in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 6 mei 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 Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500
DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

