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.

Nieuw college De Ronde Venen

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft donderdag 2 juni Maarten van der Greft, Huib
Zevenhuizen, Anja Vijselaar en Cees van Uden als wethouder benoemd. Daarna zijn ze in hun
functie beëdigd. Daarmee heeft De Ronde Venen een nieuw college van B en W. De gemeenteraad
heeft tevens het coalitieakkoord ‘In het hart’ vastgesteld.
Portefeuilleverdeling
Binnen het college is de volgende portefeuilleverdeling (taakverdeling) afgesproken:
Burgemeester Maarten Divendal is verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en
veiligheid, communicatie en juridische zaken, archief en regionale samenwerking.
Wethouder Maarten van der Greft (tevens eerste locoburgemeester) heeft als portefeuille:
Inwonersparticipatie, onderwijs, dienstverlening, jeugd- en jongerenbeleid, ouderenbeleid,
gezondheid, afval, openbare ruimte, riool, sport, recreatie en toerisme.
Wethouder Huib Zevenhuizen (vierde locoburgemeester): Ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, Bestemmingsplan Plassengebied en vergunningverlening.
Wethouder Anja Vijselaar (tweede locoburgemeester): Financiën, economie, arbeidsmarkt,
bedrijventerrein, integraal plan Vinkeveen, mobiliteit, wegen, openbaar vervoer, (coördinatie)
veiligheidsontwikkeling en handhaving.
Wethouder Cees van Uden (derde locoburgemeester): Duurzaamheid, natuur en landschap,
milieu, maatschappelijk vastgoed, integraal huisvestingsplan scholen, gemeentehuis,
armoede, schuldhulpverlening, participatiewet en WMO, inclusie, personeel en organisatie,
ICT en kunst, cultuur en monumenten.

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.

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

Naar verwachting geldt vanaf 1 januari
2023 de Omgevingswet. Vanaf dat moment
wordt het bestemmingsplan vervangen
door het Omgevingsplan. Daarmee wijzigt
ook de werkwijze voor de wijzigingen
van een bestemmingsplan en dan dus
omgevingsplan. Wijzigingen van de huidige
bestemmingsplannen moeten daarom voor 1
juli 2022 aangevraagd worden.

Na 1 januari 2023 werken we met een (tijdelijk)
omgevingsplan
Totdat we een nieuw omgevingsplan hebben
gemaakt, bestaat het omgevingsplan tijdelijk
uit de regels uit het oude bestemmingsplan.
Voor ontwikkelingen die afwijken van het
omgevingsplan kan een vergunningprocedure
voor een Omgevingsplanactiviteit worden
gevolgd.

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

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is
nog niet helemaal zeker
Wordt
de
invoeringsdatum
van
de
Omgevingswet uitgesteld, dan schuiven de
procedure deadlines mee naar achteren. Meer
informatie over de Omgevingswet vindt u op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
omgevingswet.

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

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.

Wijzigingen
bestemmingsplannen
aanvragen voor 1 juli 2022

Start u een procedure tussen 1 juli 2022 en 31
december 2022?
Dan behandelt de gemeente deze als voorbereiding voor vergunning voor een Omgevingsplanactiviteit (OPA) onder de Omgevingswet. De
definitieve omgevingsvergunning kan vervolgens
na inwerkintreding van de Omgevingswet op 1
januari 2023 worden ingediend.

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.

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog
in Oekraïne 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.

Wilt u uw plan of ontwikkeling nog mogelijk
maken met een wijziging van een bestemmingsplan, dan moet het gewijzigde plan als
ontwerp volgens de wet voor 31 december
2022 door de gemeente ter inzage zijn
gelegd. Het plan doorloopt dan de normale
bestemmingsplanprocedure.
Omdat een bestemmingsplanprocedure een
lange voorbereidingstijd vraagt, moeten
verzoeken voor een bestemmingsplanwijziging,
inclusief volledig conceptbestemmingsplan
vóór 1 juli 2022 ingediend zijn.

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.

www.servicepuntderondevenen.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

Bekendmakingen en mededelingen (week 23 – 10 juni 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.

Gein-Zuid 10 in Abcoude

het realiseren van een mestopslag
(tijdelijke vergunning)

Z/22/196991

01-06-2022

Herenweg 107 in Vinkeveen

Ontheffing plaatsen kraan en
onttrekken parkeervakken voor de
periode 7 juni 2022 t/m 1 december 2022
i.v.m. verbouwing brandweerkazerne.

Z/2022-012661

01-06-2022

Koningsvaren 59 in Abcoude

Ontheffing plaatsen dichte vuilcontainer Z/2022-013962
voor de periode 1 juni 2022 t/m 30 juni
2022 i.v.m. de laatste fase van een
verbouwing.

01-06-2022

Pijlstaartlaan 7 in Vinkeveen

Ontheffing plaatsen open vuilcontainer
voor de periode 13 juni 2022 t/m 4 juli
2022 i.v.m. afvoeren grof vuil.

01-06-2022

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

Proostdijstraat 34 in Abcoude

Veranderen van de woning aan de zij- en Z/22/202337
achtergevel

25-05-2022

Kastelein 30 in Wilnis

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning

Z/22/202338

25-05-2022

de Hoef Oostzijde 15 in de Hoef

Renovatie, verbouw en
funderingsherstel van de woning

Z/22/202339

25-05-2022

Stationsstraat 50 in Abcoude

Aanvraag zonnepanelen op dak woning

Z/22/202393

28-05-2022

Molenweg 20 in Abcoude

Ombouwen schuur naar woning

Z/22/202395

29-05-2022

Koraal 58 in Mijdrecht

Realiseren dakkapel westelijke dakzijde

Z/22/202397

29-05-2022

Koppeldijk 33 in Abcoude

Plaatsen tijdelijke zorgunit

Z/22/202453

30-05-2022

Stationsstraat 12 in Abcoude

het aanbrengen van een installatie met
warmtepomp

Z/22/202728

31-05-2022

Herenweg 3-5-7 in Vinkeveen

Nieuwbouw kantoor en 5
appartementen

Z/22/202730

01-06-2022

Mijdrechtse Zuwe 15
in Mijdrecht

Dakkapel voorzijde

Z/22/202734

01-06-2022

Conincksmeer 37 in Vinkeveen

Optrekken achtergevel

Z/22/202763

01-06-2022

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

Wipmolen 68 in Mijdrecht

Aanvraag ontheffing plaatsen
vuilcontainer open nabij de Wipmolen
68 te Mijdrecht

Z/2022-014049

30-05-2022

Diverse locaties in De Ronde
Venen

Aanvraag ontheffing plaatsen plaatsing
borden en wimpels 1672 op diverse
locaties in de gemeente De Ronde
Venen.

Z/2022-014641

02-06-2022

Z/2022-012703

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

Koppeldijk 16 in Abcoude

Uitbreiden en ophogen berging

Z/22/199415

25-05-2022

Gein-Noord 52 in Abcoude

Tijdelijke grondwateronttrekking t.b.v.
realisatie betonvloer

Z/22/198960

26-05-2022

Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag

Tijdstip

Locatie

Activiteit

Zondag 3 juli 2022

Wilnis Doet Zomers

Van 15.00 uur –
20.00 uur

Hoek Dorpstraat/
Raadhuisstraat,
3648 in Wilnis

Versterkt geluid,
loterij

Zaterdag 24 september 2022

Sponsorloop

Van 12.00 uur – 18.00 Parkeerterrein
uur
De Boei, 3645 in
Vinkeveen

Versterkt
geluid, tijdelijk
afsluiten van Het
Tuinderslaantje

Deze 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 deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot
en met 24 juni 2022. Deze kan 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 aanvragen kunt u krijgen via T. 0297 29 16 16.

Ontwerp omgevingsvergunningen

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

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.10 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage worden gelegd:

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Kerkplein 19 en 19A in Abcoude

het vergroten van de dakopbouw
en het plaatsen van een kozijn in de
achtergevel

Z/22/199099

24-05-2022

Voordijk 5 in Abcoude

Het aanpassen van bestaande
kozijnindeling van de uitbouw met een
nieuw kozijn

Z/22/199757

30-05-2022

Kerkplein 5 in Abcoude

het vervangen van dakpannen en het
aanbrengen van een CV-kast aan de
achtergevel

Z/22/200127

31-05-2022

Agaat 9 in Mijdrecht

het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/199519

31-05-2022

Prinses Margrietstraat 27
in Baambrugge

het vervangen van een keukenraam en
de beglazing van de berging

Z/22/197244

31-05-2022

Landzicht 21 in Abcoude

het plaatsen van een erker met luifel
aan de voorzijde van de woning

Z/22/200193

31-05-2022

Heinkuitenstraat 21 in Abcoude

het plaatsen van zonnepanelen

Z/22/198287

31-05-2022

Achterbos 28R 9 in Vinkeveen

Bouw van een berging

Z/22/199387

31-05-2022

Hertogenstraat 2 in Mijdrecht

het isoleren van daken, het vervangen
van dakgoten en hemelwaterafvoeren

Z/22/199901

31-05-2022

Baambrugse Zuwe 25
in Vinkeveen

het vernieuwen van de brug

Z/22/200087

31-05-2022

Baambrugse Zuwe 27
in Vinkeveen

het vernieuwen van de brug

Z/22/198807

31-05-2022

Groot Mijdrechtstraat 81
in Mijdrecht

het plaatsen van reclame langs de
Provinciale weg N201 (tijdelijk)

Z/22/196522

31-05-2022

Globale locatie

Omschrijving

Activiteit(en)

Zaaknummer

Publicatiedatum

Abcoude, Holendrecht 55

Bouwen van
een zorgvilla
met daarin 40
woonzorgeenheden

Uitgebreide
procedure

Z/21/182820

10-06-2022

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving
van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u
in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt
ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden
verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.

Publicatie Verkeersbesluit
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 gehandicaptenparkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij
Zuster den Hertoglaan 101 in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 17 juni 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 te 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.

Vervolg - Bekendmakingen en mededelingen (week 23 – 10 juni 2022)
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 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.

Publicatie Verkeersbesluit

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Constructieweg.
De Constructieweg is t.h.v. van huisnummer 8 van 15 juni 2022 om 7.00 uur t/m 17 juni 2022 om 16.00 uur gedeeltelijk
afgesloten.
Deze maatregel is nodig i.v.m. het vervangen van een kabel.
Het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars. Verkeer kan passeren maar houd 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 M. Methorst van de firma
Stedin Netbeheer via T. 06 – 53 60 52 76.

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
Prinses Marijkelaan 8 in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 10 juni 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 te 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, o.v.v. 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.

Amstelhoek/Uithoorn, verlenging tijdelijke gehele wegafsluiting N196 / Mijdrechtse
Zuwe / Koningin Maximalaan
De afsluiting van de Koningin Maximalaan bij de Irenebrug en de aansluiting met de Mijdrechtse Zuwe is verlengd.
De reden voor deze afsluiting
Deze afsluiting is nodig i.v.m. werkzaamheden voor de herinrichting Dorpscentrum Uithoorn in opdracht van de Gemeente
Uithoorn.
De periode dat de afsluiting van toepassing is
De afsluiting blijft van kracht t/m 07 oktober 2022.
In de weken 30, 31 en 32 zal de Koningin Maximalaan tijdelijk open zijn i.v.m. de bouwvak.
Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer W. Verbruggen van de firma D. van der Steen
B.V. via T. 06 – 28 05 77 14.

Abcoude, tijdelijke wegafsluiting Stationsstraat.
Locatie wegafsluiting
De Stationsstraat is t.h.v. van huisnummer 22 op 16 juni 2022 van 8.00 uur t/m 13.00 uur geheel afgesloten voor vrachtverkeer
en gedeeltelijk voor het overige verkeer. Overig verkeer kan passeren, maar houd rekening met enige vertraging.
Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten een vrije doorgang door het werk vak.
Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. een verhuizing waarvoor een verhuiswagen op een gedeelte van de rijbaan komt te staan.
Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer W. Kuiper van de firma Fa. W.P. Kuiper & Zn.
Verhuizingen via T. 0294 - 28 43 60 of M. 06 – 53 38 03 94.

Ontwerp Omgevingsvergunning ‘Holendrecht 55 Abcoude’
Rectificatie: De ontwerp omgevingsvergunning Holendrecht 55 Abcoude is ten onrechte in een te vroeg stadium gepubliceerd
op de gemeentepagina van het huis-aan-huis blad De Groene Venen van 20 mei 2022. Tegelijkertijd met deze publicatie is
een nieuwe publicatie met nieuwe termijnen voor deze omgevingsvergunning geplaatst op de gemeentepagina van huisaan-huis blad De Groene Venen.
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat zij voornemens zijn op grond van artikel 2.1, lid
1, sub a en c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen. De ontwerpbeschikking betreft het bouwen van een zorgvilla met daarin 40
woonzorgeenheden (oftewel studio’s), waarvan er 8 op intramurale basis (zorg en verblijf) aangeboden zullen worden en
daarmee toegankelijk is voor alle inkomensniveaus op het perceel Holendrecht 55 in Abcoude. De aanvraag is geregistreerd
onder nummer Z/21/182820 en OLO-nummer 6082703.
De volgende activiteiten horen bij de te verlenen ontwerpbeschikking:
- Bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a. Wabo)
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening ingevolge artikel 2.1, lid 1 onder c. Wabo).
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage.
Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de ontwerpbeschikking gepubliceerd. Deze
kunnen worden ingezien via www.derondevenen.nl. Indien digitaal inzien via bovengenoemde websites niet mogelijk is,
dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16
16 en te vragen naar omgevingszaken.
Zienswijzen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250,
3640 Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op
geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering.

