
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.

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 

Inloopavond De Meijert op maandag 16 mei van 
19.00 tot 21.00 uur
Vorig jaar sloot de gemeente een contract met de tennisverenigingen Mijdrecht en De 
Ronde Vener over de toekomstige invulling van hun terreinen. Hierdoor komt het terrein 
van tennisvereniging Mijdrecht vrij. De gemeente ziet kansen om hier betaalbare koop- en 
huurwoningen te bouwen. Tijdens een inloopavond praat de gemeente omwonenden en 
geïnteresseerden graag bij over de ontwikkelingen. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen. 
Uiteraard zijn wij ook benieuwd wat u vindt van de plannen en invulling.
Locatie: gemeentehuis De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111, Mijdrecht. De ingang is aan de kant 
van het Raadhuisplein. Toegang: vanaf 19.00 uur kunt u vrij binnenlopen. Aanmelden is niet nodig. 

Kunt u niet naar de inloopavond komen? 
Op 23 mei 2022 plaatsen we de informatie en tekeningen op www.derondevenen.nl/demeijert.

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

‘Oma, ik heb snel geld 
nodig! Kunt u helpen?’
Oplichters worden steeds slimmer. Ze 
verzinnen steeds nieuwe manieren om 
mensen van hun geld, privégegevens of 
bezittingen te beroven. Bijvoorbeeld door zich 
via WhatsApp voor te doen als een bekende en 
om geld te vragen. Dit wordt hulpvraagfraude 
genoemd.

Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich 
voor als een bekende, bijvoorbeeld als (klein)
zoon of (klein)dochter, maar ook als vriend of 
vriendin. Ze vragen om hem of haar snel te 
helpen door geld over te maken of te klikken 
op een betaalverzoek.

Vaak staat in het eerste bericht dat de 
‘bekende’ een nieuw mobiel nummer heeft. 
Ook vragen criminelen soms zelfs om geld via 
het WhatsApp-account van degene die je kent. 
Doordat in het bericht staat dat er grote nood 
is en het geld direct nodig is, zijn veel mensen 
geneigd om het geld aan ‘deze bekende’ 
toch maar snel over te maken. Vertrouw zo’n 
bericht daarom niet zomaar.

Bel altijd eerst de persoon zelf op het oude 
nummer en zorg dat u een normaal gesprek 
met hem of haar kan voeren. Neem er geen 
genoegen mee als de persoon zegt je niet te 
kunnen horen.

Waar moet u op letten?
Maak nooit zomaar geld over zonder dat je 
iemand daadwerkelijk hebt gesproken of 
gebeld. Controleer altijd rechtstreeks bij de 
bekende door zijn/haar oude nummer te 
bellen. Niet gebeld = geen geld.

Voorkomen dat oplichters u benaderen
Plaats uw telefoonnummer niet openbaar 
op social media, website of online 
handelsplatformen;
Om te voorkomen dat misbruik wordt 
gemaakt van je WhatsApp-account, kunt u 
tweestapsverificatie instellen. Dat is een extra 
beveiliging. Op veiliginternetten.nl staat hoe 
u dit kunt doen.

Toch slachtoff er geworden?
Meld het zo snel mogelijk bij uw bank, 
ook bij een poging. Dan kan de bank het 
rekeningnummer van de oplichter blokkeren 
en zo andere slachtoffers voorkomen.
Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij 
een poging). Dit kan ook digitaal. Maak een 
bestandje aan van het WhatsApp gesprek, 
zodat die bij de aangifte kan worden gevoegd.
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 met een politieagent spreekt over 
hulpvraagfraude en wat je kunt doen als 
je daar slachtoffer van bent. Kees Hulst is 
onder andere bekend vanwege zijn rol in Het 
geheime dagboek van Hendrik Groen. 

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.



Bekendmakingen en mededelingen (week 19 – 13 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 
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

Dorpsstraat 5 in Mijdrecht Woningsplitsging van 4 naar 6 
appartementen

Z/22/200604 29-04-2022

Pijlstaartlaan 7 in Vinkeveen Interne verbouwing Z/22/200601 29-04-2022

Raadhuisstraat 21 in Wilnis Uitbreiding en verduurzamen woning Z/22/200610 30-04-2022

Herenweg 242 R 62 in Vinkeveen Vervangen oude recreatiewoonboot Z/22/200609 30-04-2022

Hollandse Kade 18 in Abcoude Plaatsen vlaggenmasten Z/22/200642 02-05-2022

Veenmolen 4 in Wilnis Ophogen beschoeiing Z/22/200733 03-05-2022

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

Baambrugse Zuwe 27 in Vinkeveen Verleggen van een uitweg Z/22/011627 03-05-2022

Waterlelie 58 in Abcoude Plaatsen open vuilcontainer Z/22/011965 09-05-2022

Waterlelie 2 in Abcoude Plaatsen vuilcontainer Z/22/011966 09-05-2022

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

Gouden Reaal 1 in Mijdrecht Het verbreden van de dakkapel op het 
voordakvlak

Z/22/199994 04-05-2022

 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

Kastelein 39 in Wilnis Plaatsen open vuilcontainer in verband 
met het plaatsen van een uitbouw voor de 
periode 15 april t/m 10 juni 2022 

Z/22/010166 03-05-2022

Stationsstraat 8 in Abcoude Plaatsen steiger tegen de gevel voor de 
periode 16 mei t/m 15 juli 2022 

Z/22/010966 06-05-2022

Nobel 16 in Mijdrecht Plaatsen opslagcontainer voor tijdelijke 
opslag nieuwe lift deuren voor de periode 
26 april t/m 18 mei 2022 

Z/22/011166 06-05-2022

Burgemeester 
Fernhoutlaan 4, Wilnis

Plaatsen hijskraan op 11 mei 2022 Z/22/011266 06-05-2022

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.

 Verleende omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure
Met ingang van dinsdag 10 mei ligt bij balie Omgevingszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende vergunning 
gedurende zes weken ter inzage.
Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken via 
omgevingszaken@derondevenen.nl of 0297 – 29 16 16.

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Oosterlandweg 16 in Mijdrecht Brandveilig gebruik Oosterlandweg 16 in 
Mijdrecht

Z/21/192047 29-04-2022

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan 
binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door 
de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, 
als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 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 11 juni Spinnen4Life 11.00 uur – 17.00 uur Raadhuisplein, 3641 
EE in Mijdrecht

Versterkt geluid

Zaterdag 18 juni Badeendenrace 12.30 uur – 14.30 uur Ringvaart 
tussen Irene- en 
Steffensbrug, 3641 
in Mijdrecht

Versterkt geluid 
en stremming 
vaarverkeer van 
12.30 uur tot 14.30 
uur

Maandag 11 juli tot en 
met zaterdag 16 juli 

Vakantie Bijbel 
Week Wilnis

Maandag 11 juli 10.00 uur – 
23.00 uur
Dinsdag 12 tot en met vrijdag 
15 juli 09.00 uur – 23.00 uur
Zaterdag 16 juli 09.00 uur – 
13.00 uur

Het Speelwoud, 
Pieter Joostenlaan, 
3648 in Wilnis

Versterkt geluid

Maandag 5 september Haringhapperij 18.00 uur – 22.00 uur Parkeerterrein voor 
de ingang van de 
Willisstee, Pieter 
Joostenlaan 24, 
3648 XR in Wilnis

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 27 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

Zaterdag 2 en zondag 
3 juli 2022

Zomertuin 
Abcoude

Zaterdag van 14.00 uur – 
00.00 uur
Zondag van 12.00 uur – 19.30 
uur

Villa Oldenhof, 
Voetangelweg 9, 
1391 HJ in Abcoude, 
en in het centrum 
van Abcoude

Versterkt geluid, 
afsluiten Hoogstraat

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 24 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.

  Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat:

zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben 
verleend aan: • Schenk Papendrecht BV, Burgemeester Keijzerweg 6, 3352 AR Papendrecht, t.b.v. het vervoer van propaan 
en butaan naar diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) 
aanvrager bij de gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 13 mei 2022).

Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 – 022 50 00 
of info@odru.nl ter attentie van de afdeling externe veiligheid / ontheffingen.

Werkzaamheden
Abcoude, wegafsluiting avondvierdaagse
In verband met de avondvierdaagse in het dorp Abcoude zal het Gein op woensdag 18 mei 
2022 aan de noordkant afgesloten worden voor doorgaand verkeer van 18.15 tot 19.30 uur en 
de zuidkant van 19.00 tot 20.30 uur. Het Ruwelspad zal vanaf de Amsterdamsestraatweg en de 
Hollandse Kade tot aan de brug naar de sportvelden op vrijdag 20 mei 2022 tijdelijk afgesloten 
worden.

Vinkeveen, wegafsluiting avondvierdaagse
Tijdens de opstelling voor het defilé wordt op vrijdag 20 mei 2022 rond 19.30 uur de hoek 
Loopveltweg/Plevierenlaan (richting de Heulweg) en de hoek Heulweg/Herenweg (richting 

Heulweg) tijdelijk afgesloten. De wandelaars starten op de Ringdijk en lopen op de Heulweg 
linksaf Kerkelanden op om dan via het fietspad naar Achterveld te gaan en dan naar het 
parkeerterrein bij dorpshuis de Boei. Zodra iedereen de Heulweg heeft verlaten zullen beiden 
afsluitpunten opgeheven worden.

Foutje afvalkalender Buitengebied B
Woont u in het buitengebied en wordt uw papier altijd op donderdag opgehaald? Op de 
papieren afvalkalender staat een foutje. Hier staat namelijk dat wij het oud papier op 25 juni 
ophalen. Dit is niet juist. Op donderdag 23 juni komen wij het oud papier bij u ophalen. Sorry 
voor het ongemak!
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