
Nieuws over corona
Kijk op www.derondevenen.nl/corona 
voor het laatste nieuws
De gemeente informeert u over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus. 
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

Gemeentenieuws 

Filmserie over dagbesteding in 
De Ronde Venen

Deel 4: Het Raakvlak in 
Mijdrecht
Voor mensen met dementie zijn er volop 
mogelijkheden om hun dag op een prettige 
manier buitenshuis door te brengen. Welke 
dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunt 
u zien in een serie korte films op www.
derondevenen.nl/dementievriendelijk. RTV 
Ronde Venen zendt iedere maand de nieuwste 
film aansluitend aan het programma 
Nieuwsronde uit.

Deel 4: Het Raakvlak
Zorg- en welzijnsorganisatie Careyn 
heeft in De Ronde Venen 4 centra voor 
dagactiviteiten: Het Raakvlak in Mijdrecht, 
het dagactiviteitencentrum in Abcoude, 
Het Tuinhuis in Vinkeveen en Dubbelzorg-
Somatiek (voor mensen met psychische en 
lichamelijke klachten) in Vinkeveen. In deel 4 
van de filmserie staat Het Raakvlak centraal. 
Het Raakvlak is gevestigd in de 
bibliotheek in Mijdrecht. Op deze gezellige 
ontmoetingsplaats komen mensen van allerlei 
leeftijden, met verschillende achtergronden. 
De meesten van hen komen voor het eerst als 
er sprake is van een lichte geheugenstoornis. 
Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, 
van sport en spel tot sociale activiteiten. 
Ook als het geheugen verder achteruitgaat 
blijft het een fijne plek. Iedereen helpt elkaar 
naar eigen kunnen. Meer weten? Kijk op  
www.careyn.nl > Welzijn > Dagbesteding > 
Regio De Ronde Venen. Of neem contact op: 
T. 06 100 053 84 of E. HetRaakvlak@careyn.nl

Eerdere afleveringen terugkijken
Eerder in de serie Dagbestedingen in De Ronde 
Venen verschenen: 
Deel 1 Dementie Trefpunt en casemanagers 
dementie
Deel 2 Buurderij van Dam in Wilnis
Deel 3 Zorgboerderij Den Haring in 
Baambrugge

Terugkijken kan op www.derondevenen.nl/
dementievriendelijk

Deze serie korte films is een initiatief van 
de Alzheimer Cafés Abcoude en Vinkeveen 
en de gemeente. Het is onderdeel van de 
gezamenlijke inspanning van de gemeente 
en Tympaan–De Baat om ook in coronatijd 
inwoners met dementie en hun mantelzorgers 
van informatie te voorzien. 
Alle filmpjes zijn te vinden op 
www.derondevenen.nl/dementievriendelijk

Maaien in De Ronde Venen
We maken onderscheid tussen het maaien van gazons en het maaien van bermen.
Over het maaien van gazons zijn de laatste tijd veel meldingen binnen gekomen. Op 
verschillende plekken is het gras erg lang. Dit heeft een reden. Door het extreme natte voorjaar 
zijn veel gazons verzadigd geraakt en daardoor zijn er veel sporen gereden. Dit is de reden dat 
sommige stroken niet zijn gemaaid. Nu het weer warmer is groeit het gras erg hard. Daarnaast 
hebben we voor het maaien van de gazons een nieuwe aannemer die onze gemeente nog niet 
goed kent. Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat we niet overal op tijd kunnen maaien 
en het gras wat langer is.

Inmiddels zijn we ook gestart met het maaien van de bermen. In veel bermen staan op dit 
moment kruiden te bloeien als fluitenkruid en koolzaad. Deze proberen we zoveel mogelijk te 
laten staan, zodat insecten hier nog volop van kunnen genieten. Tijdens de eerste maaibeurt die 
nu plaatsvindt maaien we de bermen met een maaibreedte van 1,5 meter aan beide zijden van 
de weg. Tijdens de tweede maaibeurt in september maaien we de gehele berm.
Uitzichthoeken worden, in verband met de verkeersveiligheid, drie keer per jaar gemaaid over 
de gehele breedte. 

Uitritbezitters zijn zelf verantwoordelijk voor het, indien wenselijk, aanvullend maaien van 
bermen ter hoogte van uitritten. 

Werkzaamheden
Mijdrecht, gehele wegafsluiting Bucho van Montzimastraat
De Bucho van Montzimastraat is tussen de Anselmusstraat en de Bisschop Koenraadstraat van 
23 juni 7.00 uur tot 14 juli 17.00 uur in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De 
omleidingsroute wordt aangegeven met borden. Voor voetgangers en fietsers (als ze afstappen) 
geldt deze wegafsluiting niet. 

Deze maatregel is nodig omdat GroenWest aan Coen Hagen Utrecht opdracht heeft gegeven 
om groot onderhoud te verrichten aan 39 woningen in Mijdrecht.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 uur en 16.30 uur contact opnemen met 
de heer R. Keulen van Coen Hagedoorn Utrecht via 088 – 880 80 00.

Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting Herenweg
De Herenweg is ter hoogte van huisnummer 91 van 21 juni t/m 22 juni van 7.00 uur tot 16.00 uur 
en op 23 juni van 7.00 uur tot 12.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer kan passeren en zal 
worden geregeld met verkeersregelaars maar houd u rekening met een langere reistijd.

Deze maatregel is nodig in verband met het repareren van een ingewaterde en kapotte kabel in 
opdracht van Ziggo.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 uur en 16.30 uur contact opnemen met 
de heer Cephas Ng van de BAM Infra Telecom B.V. via 06-34 34 33 81.

Afsluiting van De Hoef Oostzijde op 29 en 30 juni
Op dinsdag 29 en woensdag 30 juni voert de gemeente werkzaamheden uit aan De Hoef 
Oostzijde. Het betreft het aanbrengen van rode markering op de volgende kruisingen: de 
Merelslag/De Hoef Oostzijde (2x) en de Schattekerkerweg/De Hoef Oostzijde. Het is helaas 
niet mogelijk om deze werkzaamheden zonder hinder uit te voeren; de rode markering moet 
namelijk drogen, voordat u er overheen kunt rijden. Dit kan tot gevolg hebben dat u een grote 
omrijbeweging moet maken om op uw bestemming aan te komen. Wij vragen u om daarmee 
rekening te houden. Verkeersregelaars geven de juiste route aan.

Afsluiting Bozenhoven op 30 juni
Op woensdag 30 juni rondt de gemeente de werkzaamheden aan de fietsoversteek af bij de 
kruising Molenland/Burgemeester Padmosweg/Bozenhoven. Het betreft het aanbrengen van 
rode markering op deze oversteek. Het is helaas niet mogelijk om deze werkzaamheden zonder 
hinder uit te voeren; de rode markering moet namelijk drogen, voordat u er overheen kunt 
rijden. Wij vragen u daarmee rekening te houden.

Werkzaamheden aan Rondweg op 30 juni
Op woensdag 30 juni voorziet de gemeente suggestiestroken van rode markering. Het betreft 
het gedeelte van de brug over de Ringvaart tot de rotonde met Bozenhoven. Verkeer is mogelijk, 
maar er kan wel vertraging optreden.

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
Om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, gelden aangepaste 
openingstijden.

Maandag van 8.30 uur tot 20.00 uur
Op dinsdag tot en met vrijdag van 
8.30 uur tot 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
Diensten op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn, en ondersteuning bij digitale 
diensten van de gemeente.

T. 0297 58 76 00 (alle vestigingen)
E.  info@servicepuntderonde venen.nl
I.  www.servicepuntderondevenen.nl

Het servicepunt is gesloten voor bezoek. 
Wel tijdens de gebruikelijke openingstijden 
bereikbaar via telefoon en e-mail. Voor hulp 
of vragen bel 0297- 58 76 00 of mail naar 
info@servicepuntderondevenen.nl. Kijk op 
www.servicepuntderondevenen.nl voor alle 
actuele informatie.

Servicepunt in Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht

Servicepunt in Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis

Servicepunt in Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen

Servicepunt in Abcoude
De Angstelborgh 
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude

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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 24 – 18 juni 2021)

De offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan offi  ciële 
bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u 
in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De 
offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl onder Bestuur en Organisatie > Actueel.

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

Bozenhoven achter 186 in 
Mijdrecht.

Plaatsen tijdelijk schaftkeet en mobiel toilet 
t.b.v. van de brugwachter.

Z/21/0005892 09-06-2021

Rijksstraatweg nabij 12 in 
Baambrugge.

Plaatsen tijdelijk schaftkeet en mobiel toilet 
t.b.v. van de brugwachter.

Z/21/0005893 09-06-2021

Voetangelweg nabij 9 in 
Abcoude.

Plaatsen tijdelijk schaftkeet en mobiel toilet 
t.b.v. van de brugwachter.

Z/21/0005894 09-06-2021

Burgemeester Fernhoutlaan 
nabij 1 in Amstelhoek.

Plaatsen tijdelijke container i.v.m. verbouwing 
woning.

Z/21/0005934 10-06-2021

Rietveld 15 in Mijdrecht Uitbreiden van een aanbouw en bouwen van 
een dak opbouw

Z/21/183904 03-06-2021

Winkeldijk 20 A in Vinkeveen Verbouw botenloods Zwier Vinkeveen Z/21/183994 04-06-2021

Haagwinde 43 in Abcoude Plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de 
woning

Z/21/184076 07-06-2021

Proostdijerdwarsweg 13 in 
Waverveen

Aanleg twee dammen Z/21/184108 08-06-2021

Dotterbloem 22 in Wilnis Vervangen garage Z/21/184152 08-06-2021

In Vinkeveen Melding handboring Z/21/184164 09-06-2021

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

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

Van Voorthuijsenhof naast 
nummer 50 in Abcoude.

Het plaatsen van hekwerken rondom 
multifunctionele sport-beweeg-en-speelplek

Z/21/181465 09-06-2021

de Hoef Oostzijde 115 in de Hoef Het bouwen van een rundveestal Z/21/180321 10-06-2021

Aanvraag wijziging exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag wijziging exploitatievergunning is ingediend: 

Adres Activiteit Opmerkingen

Ruwelspad 3, 1391 JA in Abcoude Toevoegen terrassen op de huidige 
exploitatievergunning

-

De 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 de aanvraag in de vorm van een 
zienswijze kenbaar maken tot en met 2 juli 2021. Deze kan schriftelijk 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 exploitatievergunning’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 29 16 16.

Besluit Drank- Horeceawet- en Exploitatievergunning
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een gewijzigde Drank- 
en Horecawet- en exploitatievergunning zijn verleend: 
-   Dorpsstraat 19, 3641 EA in Mijdrecht d.d. 8 juni 2021 (verzenddatum 8 juni 2021)

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.

Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Julianalaan nabij 5 in Vinkeveen. Inrichten tijdelijke bouwplaats i.v.m. renovatie 
huurwoningen GroenWest voor de periode van 
21 juni t/m 10 september 2021.

Z/21/0004890 11-06-2021

Burgemeester Fernhoutlaan 
nabij 1 in Amstelhoek.

Plaatsen tijdelijke container voor de periode van 
25 juni t/m 23 juli 2021.

Z/21/0005934 15-06-2021

Bozenhoven achter 186 in 
Mijdrecht.

Plaatsen tijdelijk schaftkeet en mobiel toilet 
t.b.v. van de brugwachter voor de periode 12 
april 2021 t/m 22 oktober 2021.

Z/21/0005892 16-06-2021

Rijksstraatweg nabij 12 in 
Baambrugge.

Plaatsen tijdelijk schaftkeet en mobiel toilet 
t.b.v. van de brugwachter voor de periode 12 
april 2021 t/m 22 oktober 2021.

Z/21/0005893 16-06-2021

Burgemeester Fernhoutlaan 
nabij 1 in Amstelhoek.

Plaatsen tijdelijk schaftkeet en mobiel toilet 
t.b.v. van de brugwachter voor de periode 12 
april 2021 t/m 22 oktober 2021.

Z/21/0005894 16-06-2021

sectie F, nummer 1738, in 
Vinkeveen

Aanbrengen van een beschoeiing rondom het 
eiland

Z/21/181394 04-06-2021

Topaas 11 in Mijdrecht Het aanleggen van een steiger/vlonder Z/21/175809 07-07-2021

Herenweg 286 achter, 
Vinkeveen

Het plaatsen van een woonark Z/21/179925 07-06-2021

Dokter Koomansstraat 27 in 
Abcoude

Vergroten van de woning middels een erker aan 
de voorzijde

Z/21/179329 07-06-2021

Laan van Binnenrust 3 in 
Abcoude

Bouwen tuinhuis/bijgebouw in achtererf 
gebied.

Z/21/183153 08-06-2021

Spoorzicht 37 in Wilnis Het plaatsen van nieuwe kozijnen Z/21/182789 08-06-2021

Demmerik 46 in Vinkeveen Het vernieuwen van een dam en toegangshek Z/21/179013 08-06-2021

Zirkoon 6 in Mijdrecht Het uitbreiden van de hal aan de voorzijde van 
de woning

Z/21/183266 09-06-2021

Uitweg 11 in Vinkeveen Het verduurzamen van de woning Z/21/176947 10-06-2021

Gein-Noord 53 in Abcoude Renoveren van een loods Z/21/179148 09-06-2021

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. 

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

Datum Evenement/aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zondag 29 augustus Brillen en Ovalendag 10.00 uur – 17.00 uur Parkeerterrein nabij sport- en 
zalencentrum de Willisstee, 
Pieter Joostenlaan 24 3648 XR in 
Wilnis

Versterkt 
geluid

De 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 de aanvraag in de vorm van 
een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en met 2 juli 2021. 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.


