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

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.

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.

Bekendmakingen en mededelingen (week 21 – 27 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 dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Amstelkade 27 in AMSTELHOEK

Tijdelijke plaatsen van een container i.v.m. Z/2022-012813
Verbouwing binnenshuis

Nobel 10 in Mijdrecht

Tijdelijk plaatsen mobiele hijskraan i.v.m
plaatsen Antene voor de t-mobile

Torenlaan 20 in Abcoude

Tijdelijke plaatsen van een container i.v.m. Z/2022-013247 22-05-2022
Verbouwing binnenshuis

Pijlstaartlaan 22 in Vinkeveen

Tijdelijke plaatsen van een container i.v.m. Z/2022-013266 23-05-2022
verwijderen van tegels

Griffioen 25 in Mijdrecht

Tijdelijke plaatsen van een container i.v.m. Z/2022-013269 23-05-2022
Verbouwing binnenshuis

Albertijn 10 in Mijdrecht

Aanleggen van een uitweg

17-05-2022

Z/ 2022-013104 19-05-2022

Z/2022-013273

23-05-2022

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

Opaal 14 in Mijdrecht

Aanleggen uitweg

Z/2022-008699

16-05-2022

Pijlstaartlaan 26 in Vinkeveen

Aanleggen uitweg

Z/2022-010118

16-05-2022

Aanvragen exploitatievergunningen

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen exploitatievergunning zijn ingediend:
Adres

Activiteit

Opmerkingen

Kerkplein 28, 1391 GK in Abcoude

Stichting Tumult Abcoude

Start nieuwe stichting

Dorpsstraat 17, 3641 EA in Mijdrecht

Cafetaria, lunchroom

Overname bedrijf

De aanvragen liggen voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een
afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvragen 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 exploitatievergunning’. Informatie over deze aanvragen kunt u krijgen via T. 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:
• Kavégas B.V., Meikade 61, 6744 TC Ederveen, t.b.v. het vervoer van propaan UN 1965, klasse 2 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: 27 mei 2022).
Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, tel. 088 – 022 50 00
of per mail: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen

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

Laag inkomen?
Vraag 800 euro
energietoeslag aan!
Inwoners met een inkomen van maximaal
120% van het sociaal minimum hebben recht
op energietoeslag. Het gaat om een eenmalige
toeslag van 800 euro per huishouden. Met
deze toeslag kunnen zij een deel van de
gestegen energiekosten betalen. Inwoners
die de toeslag nog niet automatisch hebben
ontvangen, kunnen nu een aanvraag indienen
via
www.derondevenen.nl/energietoeslag.
Hier staan ook de voorwaarden.
Het Servicepunt helpt bij het invullen van het
aanvraagformulier
Inwoners die hulp willen bij het invullen van
het aanvraagformulier kunnen terecht bij het
Servicepunt.
• Kom langs bij één van de locaties in
Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen of Abcoude.
• Maak een afspraak. Bel 0297 58 76 00. Of
mail info@servicepuntderondevenen.nl.
Het Geldpunt helpt bij andere vragen over
geldzaken
Inwoners met vragen over geldzaken kunnen
terecht bij het Geldpunt.
• Kom langs bij het inloopspreekuur. Elke
maandag van 13.30 tot 15.30 uur. Het
Geldpunt is gevestigd aan de Karekiet 49 in
Mijdrecht.
• Maak een afspraak. Bel 0297 58 76 00. Of
mail geldpunt@stdb.nl.

Ook in september
en oktober haalt de
gemeente weer tegels op
Afgelopen 11 en 12 april reed de tegeltaxi
door De Ronde Venen om tegels op te halen
bij inwoners. De ‘gewipte’ tegels moeten
plaats maken voor bloemperken en ander
groen. Een groene tuin draagt namelijk bij
aan de problemen van wateroverlast en hitte.
Daarom doet De Ronde Venen mee met het
NK Tegelwippen dat loopt van 21 maart tot 31
oktober 2022.
In 2 dagen tijd haalde de tegeltaxi al 1000
tegels op
Hiermee staat de gemeente op plek 29 van
de 75 kleine gemeenten die meedoen. Meld
vooral de gewipte tegels aan op de website
van NK Tegelwippen: www.nk-tegelwippen.
nl. Ook in de maand mei kan er nog gewipt
worden. Mei is namelijk een goede tijd om de
zomerbollen te poten.
En ook in september en oktober haalt de
gemeente deze gewipte tegels op
De volgende ophaaldag staat gepland op
donderdag 22 september. Op dinsdag 25
oktober en woensdag 26 oktober gaat de
tegeltaxi nog een laatste rondje doen.
Aanmelden voor de tegeltaxi kan via de
website van de gemeente: https://gemeente.
derondevenen.nl/Wonen_en_leven/
Wonen_woonomgeving_en_verhuizen/
NK_Tegelwippen_en_de_tegeltaxiservice

(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

Vervolg - Bekendmakingen en mededelingen (week 21 – 27 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.

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

Zaterdag 2 juli 2022

Buurtbarbecue

16.00 uur – 00.00 uur

Veldzijdeweg, 3648 Wegafsluiting
BP in Wilnis
Veldzijdeweg

Vrijdag 1 juli 2022
tot en met zondag
10 juli 2022

Open tennistoernooi
2022

Baanverlichting branden
tot max. 01.00 uur van
vrijdag 1 juli tot en met
zaterdag 9 juli 2022
Ontheffing sluitingsuur
clubhuis van vrijdag 1 juli
tot en met donderdag 7
juli en zaterdag 9 juli 2022
tot 01.00 uur
Ontheffing sluitingsuur
clubhuis vrijdag 8 juli 2022
tot 02.00 uur en versterkt
geluid tot 02.00 uur

Baanverlichting
Dr. J. van der
Haarlaan 1, 3641 JW branden tot max.
01.00 uur van vrijdag
in Mijdrecht
1 juli tot en met
zaterdag 9 juli 2022
Ontheffing
sluitingsuur clubhuis
van vrijdag 1 juli tot en
met donderdag 7 juli
en zaterdag 9 juli 2022
tot 01.00 uur
Ontheffing
sluitingsuur clubhuis
vrijdag 8 juli 2022 tot
02.00 uur en versterkt
geluid tot 02.00 uur

Ontheffing sluitingsuur
clubhuis van zaterdag 2
juli tot en met zaterdag 9
juli 2022 tot 02.30 uur
Baanverlichting branden
tot max. 01.30 uur van
zondag 3 juli tot en met
zaterdag 9 juli 2022
Versterkt geluid binnen
donderdag 7 juli tot en
met zaterdag 9 juli 2022
tot 01.30 uur
Zondag 10 juli 2022
versterkt geluid buiten
tussen 16.00 uur en 20.00
uur

Zuster Claassenhof
15, 1391 BL in
Abcoude

Zaterdag 2 juli 2022 Open tennistoernooi
tot en met vrijdag 10
juli 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

Woensdag 17
augustus en vrijdag
19 augustus

Open Jeugd
tennistoernooi

Woensdag 17 augustus
Zuster Claassenhof
2022 versterkt geluid
15, 1391 BL in
buiten tussen 16.00 uur en Abcoude
20.00 uur
Vrijdag 19 augustus 2022
ontheffing sluitingsuur
clubhuis en versterkt
geluid tot 01.30 uur

Woensdag 17 augustus
2022 versterkt geluid
buiten tussen 16.00
uur en 20.00 uur
Vrijdag 19 augustus
2022 ontheffing
sluitingsuur clubhuis
en versterkt geluid tot
01.30 uur

Maandag 8 tot
en met vrijdag 12
augustus 2022

Bouwdorp

09.00 uur – 16.00 uur

Versterkt geluid

Activiteit

Ontheffing
sluitingsuur clubhuis
van zaterdag 2 juli tot
en met zaterdag 9 juli
2022 tot 02.30 uur
Baanverlichting
branden tot max.
01.30 uur van zondag
3 juli tot en met
zaterdag 9 juli 2022
Versterkt geluid
binnen donderdag
7 juli tot en met
zaterdag 9 juli 2022
tot 01.30 uur
Zondag 10 juli 2022
versterkt geluid buiten
tussen 16.00 uur en
20.00 uur

Locatie

Weiland naast
parkeerterrein
aan de
Ontspanningsweg
1, 3641 SV in
Mijdrecht

Activiteit

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 3 juni 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 28
augustus 2022

Abcouder Feestweek

Hoogstraat 37, 1391
BR in Abcoude

Verstrekt geluid

Dinsdag 23 tot en met
vrijdag 26 augustus van
16.00 uur – 02.00 uur

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 1 juli 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.

