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.

Onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van
jongeren

Wat is de invloed van corona op het leven van jongeren? Zijn jongeren op dit moment gelukkig
of ervaren ze veel stress? Dat wil GGD regio Utrecht graag weten.
Wie kan meedoen aan onderzoek
GGD regio Utrecht doet onderzoek naar de impact van de coronapandemie op de gezondheid,
het welzijn en de leefstijl van jongeren in de leeftijd 16 tot en met 25 jaar. Naast deze 3 thema’s
komen ook andere onderwerpen aan bod, zoals sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen.
Welke prijzen er te winnen zijn
Kent u jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar in uw omgeving? Vraag ze dan om mee te
doen aan het onderzoek via www.pandemening.nl. Meedoen kan tot en met 8 juli. Iedereen die
de vragenlijst volledig invult, maakt kans op een mooie prijs. Er worden onder andere een iPad
verloot en kaartjes voor een pretpark.
Wie de resultaten te zien krijgen
Met de resultaten weten de gemeente, maar ook scholen wat jongeren nodig hebben en voor
welke onderwerpen extra aandacht nodig is.

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

Hulp aan Oekraïne

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.

Al 175 aanmeldingen voor
gratis onderzoek naar
lood in tuinen
In gemeente De Ronde Venen bevat de bodem
op sommige plekken hoge gehalten lood. Dit
komt omdat men vroeger de laaggelegen
veengronden in dit gebied ophoogde met
een mengsel van bagger, stalmest, stadsvuil
en zand. Dit is het zogenaamde toemaakdek.
De komende 3 jaar onderzoekt projectbureau
Diffuus Lood De Ronde Venen (een
samenwerking tussen Gemeente De Ronde
Venen en Provincie Utrecht) tuinen in gebieden
waar verhoogde gehalten lood in de bodem
verwacht worden.

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.

Ook neemt het projectbureau maatregelen
in tuinen waar de loodgehalten te hoog zijn.
De provincie ontving hiervoor een eenmalige
subsidie van de Rijksoverheid. Tuineigenaren
in aandachtsgebieden ontvingen een brief
over deze aanpak. Heeft u een brief ontvangen,
maar zich nog niet aangemeld? Ga naar www.
diffuuslooddrv.nl en meld u aan. Zodat wij uw
tuin zo snel mogelijk kunnen onderzoeken.

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.

Meepraten over de
nieuwe woonwijk de
Maricken II in Wilnis?

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

Vorige week kwamen 130 geïnteresseerden
naar de inloopavond over de Maricken II. Wij
kijken terug op een geslaagde avond waarbij
jong & oud met goede ideeën en suggesties
kwamen voor deze nieuwe woonwijk in Wilnis.

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

Ook meepraten? Ga dan naar www.
derondevenen.nl/demaricken2 en registreer
u op dit platform. Ook kunt u zich direct
aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u altijd
op de hoogte bent van het laatste nieuws en
informatieavonden.

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.

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

Praktisch verkeersexamen Basisscholieren Vinkeveen
Op maandag 27 juni 2022 wordt in Vinkeveen het praktische verkeersexamen gehouden.
Basisscholieren uit groepen 7 en 8 rijden dan, voorzien van een oranje hesje, een route van enkele
kilometers, waarbij ze kunnen laten zien dat ze de verkeersregels goed kennen en toepassen.
De organisatie van het praktische verkeersexamen ligt in handen van Verkeersexamenbureau
Nederland, die het examen in opdracht van de gemeente uitvoert.
Direct na afloop van het examen worden de verrichtingen beoordeeld en wordt de uitslag
aan de scholen doorgegeven. Kinderen die slagen hebben recht op het VVN Verkeersdiploma.
Kinderen die teveel fouten hebben gemaakt mogen volgend seizoen opnieuw meedoen aan het
praktische verkeersexamen.
Verkeersexamenbureau Nederland vraagt weggebruikers nadrukkelijk de verkeersregels na te
leven en de examenkandidaten bijvoorbeeld geen voorrang te geven als ze dat niet horen te
krijgen.

Bekendmakingen en mededelingen (week 25 – 24 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.

Veenmolen 4 in Wilnis

Het ophogen van beschoeiing en het plaatsen
van een vlaggenmast

Z/22/200733

15-06-2022

Dodaarslaan 68 in Vinkeveen

Ontheffing plaatsen autolaadkraan voor hijsen
dakkapel op 21 en 22 juni 2022 nabij Dodaarslaan
68 te Vinkeveen.
De vergunning is toegekend

Z/22/013400

15-06-2022

Molenwetering 10 in Abcoude

Realiseren van een bijgebouw en zwembad

Z/21/191895

16-06-2022

Wipmolen 68 in Mijdrecht

Ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de
periode 4 juli 2022 t/m 30 september 2022 i.v.m.
een verbouwing woning nabij de Wipmolen 68
te Mijdrecht.

Z/22/014049

17-06-2022

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

Groeneveltstraat 6 in Baambrugge

Plaatsen dakkapel voordakvlak

Z/22/203017

08-06-2022

Groeneveltstraat 8 in Baambrugge

Plaatsen dakkapel voordakvlak

Z/22/203018

08-06-2022

Valk 17 in Vinkeveen

Plaatsen dakkapel voordakvlak

Z/22/203181

09-06-2022

Plaswijk 43 in Vinkeveen

Nieuwbouw woonhuis

Z/22/203261

10-06-2022

Marickenlaan 53 in Wilnis

Plaatsen dakkapel voordakvlak

Z/22/203289

10-06-2022

Laan van Binnenrust 20 in Abcoude

Aanbouwen van de woning

Z/22/203298

11-06-2022

Amstelkade 84 in Amstelhoek

Het bouwen van een steiger

Z/22/203301

11-06-2022

Hoogstraat 24 in Abcoude

Kapvergunning boom

Z/22/203304

12-06-2022

Bozenhoven 125 in Mijdrecht

Bouwen van een dubbel woonhuis

Z/22/203374

13-06-2022

Ruwelspad 1 in Abcoude

Herbouw (wijziging verg.) Kantine &
Kleedkamers

Z/22/203352

13-06-2022

Herenweg 289 in Vinkeveen

Legaliseren dakkapellen en aanbouw

Z/22/203367

13-06-2022

Waverbancken 75 in Vinkeveen

Het realiseren van een dakopbouw

Z/22/203381

13-06-2022

Plevierenlaan 10 in Vinkeveen

Het aanbrengen van dakkapellen en een
erker

Z/22/203384

13-06-2022

Bozenhoven 125 en 125a in Mijdrecht

Op 13 juni 2022 heeft de gemeente
een aanvraag ontvangen voor een
omgevingsvergunning voor het
aanleggen van een uitweg aan de
Bozenhoven 125 en 125a te Mijdrecht.

Z/22/015479

13-06-2022

Theodorus de Leeuwlaan 13 in
Abcoude

Op 14 juni 2022 heeft de gemeente
een aanvraag ontvangen voor een
omgevingsvergunning voor een
ontheffing plaatsen hijskraan nabij de
Theodorus de Leeuwlaan 13 te Abcoude.

Z/22/015595

14-06-2022

Angsteloord 71 in Abcoude

Plaatsen dakkapel aan de voor- en
achterzijde

Z/22/203505

15-06-2022

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

Leo Dongelmansstraat 12 in
Abcoude

Het vervangen van de gevelbekleding,
dakpannen en dakkapellen

Z/22/198300

07-06-2022

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

Evenement/aanvraag

Verplaatst van zaterdag 24
september naar zondag 25
september 2022

Sponsorloop

Tijdstip

Locatie

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

Activiteit
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.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

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

Dorpsstraat 74 in Wilnis

Het oprichting van een nieuw entreegebouw en
de renovatie van een bijgebouw

Z/21/191804

10-06-2022

Gein-Zuid 26 in Abcoude

Het herbouwen en vergroten van de rundveestal

Z/22/200241

14-06-2022

Irenestraat 3 E in Wilnis

Ontheffing plaatsen stenen voor de periode 27
juni 2022 t/m 2 juli 2022 t.b.v. het neer zetten
van de stenen die nodig zijn voor het erf nabij
de Irenestraat 3 E te Wilnis. De vergunning is
toegekend.

Z/22/012412

14-06-2022

Doude van Troostwijkstraat 41 Ontheffing plaatsen vuilcontainer open
in Abcoude
voor de periode 13 juni 2022 t/m 24 juni 2022
i.v.m. vervanging keuken nabij de Doude van
Troostwijkstraat 41 te Abcoude.

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.

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Vinkeveen: Kerkelanden 78 G1

Wijzigen van gebruik van een bijgebouw

Z/21/188631

10-06-2022

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van de omgevingsvergunning 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, o.v.v. 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.

Publicatie Verkeersbesluit
Datum van bekendmaking: 17-06-2022
Onderwerp: Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor een deelauto op het parkeerterrein nabij
station Abcoude.Locatie: Geinplein 1 in Abcoude

Z/22/014915

14-06-2022

Aanleiding
Er is voor het adres Geinplein 1 te Abcoude een aanvraag gedaan om een parkeerplaats te reserveren voor een deelauto.
De aanvragen komen van bewoners, bedrijven of organisaties die geen eigen parkeerplaatsen, oprit of garage hebben. De
gemeente De Ronde venen stimuleert het gebruik van deelauto’s. Dit past bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Vervolg - Bekendmakingen en mededelingen (week 25 – 24 juni 2022)
Besluit
Het aanwijzen van één parkeerplaats op het parkeerterrein aan het Geinplein 1 in Abcoude, die als zodanig herkenbaar
zijn, door het plaatsen van bord E8 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV 1990, plus een onderbord met daarop de tekst
“deelauto Greenwheels”, zoals aangegeven op bijgevoegde situatietekening.
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Beroep
Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is
verzonden. Dit 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.

Publicatie verkeersbesluit
Datum van bekendmaking: 03-06-2022
Onderwerp: Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een deel van de Voordijk in Abcoude als voetpad
Locatie: Voordijk 24 t/m 43, Abcoude
Aanleiding
Het gecombineerde gebruik van het gedeelte van de Voordijk nr. 24 t/m 43 door voetgangers en fietsers leidt tot ongewenste
situaties.
Besluit
Op grond van in het verkeersbesluit opgenomen overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om het gedeelte
van de Voordijk in Abcoude ter hoogte van nrs. 24 t/m 43 aan te wijzen als voetpad door het verwijderen van bord G13 en
het plaatsen van bord G7, zoals opgenomen in bijlage I van het RVV 1990.
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
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 Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd
wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om
een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen
het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn.
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan
de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus
16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen.
Voor het indienen van een verzoek tot
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.
Contact
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te
stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet
meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.

Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Burgemeester en wethouders besluiten:
I. door het verwijderen van het verkeersbord conform model E6 (gehandicaptenparkeerplaats) als bedoeld in bijlage 1 van
het RVV 1990, alsmede het verwijderen van het bijbehorende onderbord, de gehandicaptenparkeerplaats aan het adres
Prins Bernhardlaan 28 te Vinkeveen met kenteken 67-RF-JD op te heffen;
II. dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, is verstreken;
III dat de aan de vergunninghouder vergunde parkeerplaats aan het adres Prins Bernhardlaan 28 als zodanig zal worden
verwijderd en zal worden toegevoegd aan de blauwe zone.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking in het elektronisch
gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl 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.

Publicatie verkeersbesluit
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:
• Nefco Services BV, Regterweistraat 15, 4180 BA te Waardenburg, t.b.v. het vervoer van propaan dan wel LPG 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: 24 juni 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.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Dodaarslaan
De Dodaarslaan is t.h.v. huisnummer 68 op 21 en 22 juni 2022 van 8.00 uur t/m 15.00 uur in zijn geheel afgesloten voor
verkeer. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden. Voor voetgangers geldt deze wegafsluiting niet. In verband
met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren.
Deze maatregel is nodig i.v.m. het opstellen van een kraan t.b.v. het plaatsen van een dakkapel.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de firma Ruiter Dakkapellen via
T. 088 – 432 1000.

Wilnis, gedeeltelijke afsluiting fietspad Mijdrechtse Dwarsweg
Het fietspad langs de Mijdrechtse Dwarsweg is tussen de rotonde Marickenlaan en de rotonde N212/Ingenieur Enschedeweg
van 27 juni 2022 om 8.00 uur t/m 5 juli 2022 om 17.00 uur gedeeltelijk afgesloten.
Deze maatregel is nodig i.v.m. aanleg glasvezel in opdracht van KPN.
Het fietspad kan gebruikt worden, maar er zal één rijstrook niet beschikbaar zijn. In verband met de verkeersveiligheid
moeten gebruikers van het fietspad in deze periode de snelheid beperken.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer H. Bijman van de firma
Bijman B.V. via T. 06 – 53 81 98 40.

Abcoude, gedeeltelijke wegafsluiting Stationsstraat
De Stationsstraat is tussen huisnummers 38 en 60 van 29 juni 2022 om 14:00 uur t/m 1 juli om 10.00 uur gedeeltelijk
afgesloten. Er zullen tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn, daarom vragen wij u vriendelijk deze dagen hier niet
te parkeren.
Deze maatregel is nodig i.v.m. de aanleg van een coaxkabel t.b.v. Stationsplein 3 B te Abcoude door BAM Telecom in
opdracht van VodafoneZiggo.
Het 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 mevrouw P. Berkel-Nelemans
van de firma BAM Telecom B.V. via T. 088 – 712 37 59.

De Hoef, verkeersmaatregelen wegen buitgebied Mijdrecht en De Hoef zondag 3 juli 2022
Voor het evenement De Hoef Sportief worden zondag 3 juli 2022 de volgende verkeersmaatregelen ingesteld:
- het parcours wordt afgesloten voor doorgaand verkeer tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Omleidingsroutes worden tijdig
en op duidelijke wijze aangegeven;
- tijdens het evenement wordt voor bestemmingsverkeer een éénrichtingscircuit ingesteld tussen 09.00 uur en
16.00 uur over de wegen de Hoef Oostzijde, 1e Hoefweg, Westerlandweg, Schattekerkerweg en de Hoef Oostzijde voor
bestemmingsverkeer waarbij de rijrichting rechtsom is;
- tijdens de wielrentocht wordt het parcours voor doorgaand- en bestemmingsverkeer afgesloten tussen 12.00 uur en
14.00 uur om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.
Tijdens het evenement zal het doorgaand fietsverkeer van en naar de Oude Spoorbaan ter hoogte van de Westerlandweg
én de hoek de Hoef Oostzijde/Oude Spoorbaan door verkeersregelaars begeleid worden over de rijbaan Oude Spoorbaan,
parallel aan de 1e Hoefweg, naar het fietspad langs de Oude Spoorbaan.

