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.

Rookmelders in huis vanaf 1 juli verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht dat er op elke verdieping van een huis een rookmelder
hangt. Het doel hiervan is om het aantal doden bij woningbranden te verminderen.
Als jij slaapt, slaapt je neus ook
Directeur Brandweerrepressie bij de Veiligheidsregio Utrecht Carolien Angevaren is blij dat de
rookmelderplicht ingaat: “De meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook. Nog steeds
zijn er mensen die denken dat ze wel wakker worden van rook. Maar als jij slaapt, slaapt je neus
ook. Een rookmelder detecteert rook en waarschuwt je heel snel. Zo heb je meer tijd om veilig
buiten te komen bij brand, kun je eerder de brandweer bellen en is de kans op het beperken van
de schade groter. Met het ophangen van rookmelders kun je veel ellende voorkomen.”
Check, koop en plak rookmelders
Vandaag start de landelijke rookmeldercampagne om aandacht te vragen voor de nieuwe
rookmelderverplichting. Met de slogan ‘Check - Koop – Plak’ roept Brandweer Nederland
bewoners op om minimaal één werkende rookmelder op te hangen op elke verdieping in huis.
Weten hoeveel rookmelders jij in huis nodig hebt en waar ze moeten hangen? Check dan snel
rookmelders.nl. Binnen een paar minuten weet je dan precies hoeveel jij er nodig hebt in jouw
thuissituatie. Koop ze online op brandwondenstichting.nl, in een bouwmarkt of elektronicawinkel
en plak ze eenvoudig op met dubbelzijdige tape of een magnetische montageset. Zo zorg je voor
jouw veiligheid èn die van je dierbaren.

U kunt het gemeentehuis alleen
bezoeken als u een afspraak heeft.

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.

Samen voor
een veilige buu

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen
met de heer J. Prins van de firma Sky-Infra via
T. 06 – 41 94 69 78.

Samen voor
een veilige buurt

afsluiting
Samen voor Vinkeveen,
voetpad Herenweg
een veilige buurt

Het voetpad langs de Herenweg is tussen
huisnummer 175 t/m 199 van 20 juni 2022
om 07.00 uur tot 21 juni 2022 om 17.00 uur
afgesloten. Voetgangers kunnen gebruik
maken van de rijbaan.
Deze maatregel is nodig i.v.m. de aanleg van
een nieuwe telecom aansluiting.

Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen
met de heer J. van Zoolingen van de firma
Buko Infrasupport via T. 030 – 30 31 300.

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.

Stremming Ringvaart
Badeendenrace zaterdag
18 juni 2022

De Energieweg is t.h.v. huisnummer 2 tot aan
de kruising met de Ondernemingsweg van
20 juni 2022 om 7.00 uur t/m 24 juni 2022
om 17.00 uur in zijn geheel afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers
en fietsers geldt deze wegafsluiting niet.
De omleidingsroute wordt aangegeven
met borden. Deze maatregel is nodig i.v.m.
werkzaamheden aan het persriool.

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.

Abcoude
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude
Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur

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.

Mijdrecht, gehele
wegafsluiting
Energieweg

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.

Openingstijden

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.

Op zaterdag 18 juni 2022 vind er een
Badeendenrace plaats op de Ringvaart
nabij het parkeerterrein Burgemeester
Haitsmaplein in Mijdrecht tussen 12.30 uur en
14.30 uur.
De Ringvaart tussen de Irene- en Steffensbrug
is dan gestremd voor het vaarverkeer.

Voor eventuele wijzigingen van
openingstijden adviseren wij u om
www.derondevenen.nl te raadplegen.

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

Hulp aan Oekraïne

Download Download
de app
de app
of meld u aan op
of meld u aan op
burgernet.nl

Samen voor
een veilige buurt

burgernet.nl

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

Download de app

(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 24 – 17 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.

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.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Globale locatie

Omschrijving

Genieweg 60 in Mijdrecht

Brandwerende voorzieningen Genieweg
Mijdrecht

Z/22/202819

02-06-2022

in De Ronde Venen (kadastrale sectie D, perceelnummer 1143)

Het herstel van een dam Z/22/199643

Donkereind 28 A in Vinkeveen

Tijdelijke omgevingsvergunning voor de
woning

Z/22/202827

02-06-2022

Stationsstraat 12 in Abcoude

Zonnepanelen

Z/22/202828

02-06-2022

Herenweg 265 in Vinkeveen

Plaatsen zorgunit achter de woning

Z/22/202864

03-06-2022

Spoorzicht 8 in Wilnis

Plaatsen dakkapel

Z/22/202943

07-06-2022

Doude van Troostwijkstraat 41 in
Abcoude

Tijdelijk plaatsen van een container i.v.m. Z/22/014915
vervanging keuken

07-06-2022

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

Dominee bleekerhof 49
in Abcoude

Het plaatsen van een opbouw op de bestaande uitboud

Z/22/196909

07-06-2022

Z/22/200877

07-06-2022

Gein-Noord 53 in Abcoude Het herbouwen van de bedrijfswoning

Zaaknummer

Datum
verzonden
02-06-2022

Publicatie
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: Schepenenstraat 6 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.
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.

Albertijn 10 in Mijdrecht

De gemeente heeft op 3 juni 2022 een besluit genomen
Z/22/013273
op de aanvraag met zaaknummer 2022-013273 voor een
omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg.
De omgevingsvergunning is toegekend.

07-06-2022

Baambrugse Zuwe 141
in Vinkeveen

Het verbreden van de brug/ inrit

Z/22/199829

08-06-2022

Drossaartstraat 49
in Mijdrecht

Dakopbouw plaatsen

Z/22/195847

08-06-2022

Nobel 10 in Mijdrecht

Ontheffing tijdelijk plaatsen van mobiele hijskraan van
27 juni 2022 t/m 28 juni 2022 t.b.v. het plaatsen van een
antenne.

Z/22/013104

09-06-2022

Stationsstraat 16 in
Abcoude

Vergunning voor het aanleggen van een uitweg.

Z/22/013707

10-06-2022

Baambrugse Zuwe 141
in Vinkeveen

Vergunning voor het verbreden van een uitweg.

Z/22/013772

10-06-2022

Achterbos is t.h.v. van huisnummer 26 op 20 juni 2022 van 7.00 uur t/m 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten.
Deze maatregel is nodig i.v.m. het afzuigen en afvoeren van vervuilde grond.
Een gedeelte van de rijbaan en het voetpad zullen worden afgesloten. Het verkeer en het veilig passeren van voetgangers
zal worden geregeld met verkeersregelaars. Er zullen tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn. Verkeer kan passeren
maar houd rekening met een langere reistijd.

Diverse locaties in
De Ronde Venen

Ontheffing plaatsen van borden en wimpels 1672 voor de
periode 8 juni 2022 t/m 31 december 2022 ivm expositie
“1672 RampZalig”

Z/22/014641

13-06-2022

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer C. Ng van de firma BAM
Telecom B.V. via T. 0172 – 63 21 21.

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

Molenweg 16 in Abcoude

Plaatsen van zonnepanelen

Z/22/195633

07-06-2022

Garsten 4 in Abcoude

Aanvraag dakopbouw

Z/22/195214

07-06-2022

Burgemeester Padmosweg 24 en 26 in Wilnis

Vergroten kelder

Z/22/199700

07-06-2022

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:

Zaterdag 6
augustus
tot en met
zondag 14
augustus

20e Petrogas Open
dubbel (tennis)
Toernooi Baambrugge

Tijdstip
Zaterdag 6 augustus
tot en met zaterdag
13 augustus tot 01.00
uur
Zondag 14 augustus
tot 20.00 uur

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer J. van Zoolingen van de
firma Buko Infrasupport via T. 030 – 30 31 300.

Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting Achterbos

De Baambrugse Zuwe is t.h.v. van huisnummer 125 D van 20 juni 2022 om 7.00 uur t/m 21 juni 2022 om 16.00 uur gedeeltelijk
afgesloten. Deze maatregel is nodig i.v.m. het opzoeken van een aansluiting.
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 G. van Wijk van de firma Van
Vulpen B.V. via T. 06 – 48 33 32 78.

Mijdrecht, gedeeltelijke afsluiting voetpad Hofland
Een gedeelte van het voetpad langs Hofland is t.h.v. van huisnummer 33 op 17 juni 2022 van 7.00 uur t/m 16.00 uur
afgesloten. Voetgangers kunnen gebruik maken van de stoep aan de overzijde van de weg.
Deze maatregel is nodig i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen in opdracht van Ziggo.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer H. Ardic van de firma
BAM Telecom B.V. via T. 0348 – 72 64 19

Besluit Tweede wijziging Lijst waardevolle bomen 2014
Burgemeester en wethouder van De Ronde Venen maken bekend dat zij op 7 juni jl. het Besluit Tweede wijziging Lijst
waardevolle bomen 2014 hebben vastgesteld.
De bekendmaking is te vinden in het elektronisch gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl)

Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie

Evenement/aanvraag

Het fietspad en voetpad langs de Dukaton tot aan Hofland 65 zijn van 20 juni 2022 om 7.00 uur t/m 22 juni 2022 om 17.00
uur geheel afgesloten. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden.
Deze maatregel is nodig i.v.m. onderhoud aan een gasleiding.
Deze werkzaamheden zijn in opdracht van Stedin.

Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting Baambrugse Zuwe

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.

Datum

Mijdrecht, afsluiting fietspad en voetpad Hofland/Dukaton

Locatie

Activiteit

Tennisvereniging
Baambrugge,
Pr. WillemAlexanderstraat
1 1396 KC in
Baambrugge

Versterkt geluid
zaterdag 6 en zaterdag 13
augustus 2022
langer branden baanverlichting
tot uiterlijk 01.00 uur
zaterdag 6 tot en met zaterdag 13
augustus 2022
Ontheffing sluitingsuur clubhuis
tot 01.00 uur
Zaterdag 6 tot en met zaterdag 13
augustus 2022

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.

Het is mogelijk een beroep tegen dit wijzigingsbesluit in te dienen
Als u het niet eens bent met het wijzigingsbesluit, dan kunt u beroep instellen binnen zes weken na plaatsing in het
elektronisch gemeenteblad. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.
Het beroepschrift 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 het beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. Bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u beschikt over
DigiD, kunt u het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Op deze site vindt u ook de precieze voorwaarden voor het digitaal indienen. Aan het indienen van beroep
zijn kosten (griffierecht) verbonden.
Wilt u voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit?
Als u een beroepschrift indient, betekent dat niet dat de uitvoering van het besluit wordt uitgesteld. Wilt u voorkomen dat
op korte termijn 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 beroep heeft ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek
moet, samen met een kopie van het beroepschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u beschikt over DigiD, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij rechtbank MiddenNederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze site vindt u ook de precieze voorwaarden voor het digitaal
indienen. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

