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

Naar welk goed doel gaat de opbrengst van
gevonden voorwerpen?
Gevonden voorwerpen die de gemeente
bewaart en die niemand ophaalt worden
na verloop van tijd verkocht. De opbrengst
gaat naar een goed doel. Het college roept
inwoners op mee te denken en een voorkeur
uit te spreken naar welk goed doel het bedrag
moet gaan.

Mening van inwoners
Burgemeester Maarten Divendal: ‘’Op dit
moment is een bedrag beschikbaar van ruim
3000 euro. Als college hebben we besloten dit
bedrag, zoals eerder ook gebeurde, aan een
goed doel te schenken. Niet aan één specifieke
vereniging, maar aan een organisatie binnen
onze gemeente die zich richt op een wat

Hulp aan Oekraïne

bredere groep inwoners en die extra hulp
kan gebruiken. We hebben drie organisaties
voor ogen: de Voedselbank, Gezinsbuddy en
Jongeren Actief. Graag horen we als college
de mening van inwoners hierover. Naar welk
goed doel zou het bedrag moeten gaan?’’
Stem uitbrengen kan tot en met 10 juli
Een stem uitbrengen kan eenvoudig via
www.derondevenen.nl/goeddoel. Daar zijn
ook linkjes te vinden naar de drie organisaties
en kunnen inwoners lezen wat de organisaties
doen. Een stem uitbrengen kan tot en met
10 juli. In de week daarna wordt de uitslag
bekend gemaakt.

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.

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

Bekendmakingen en mededelingen (week 26 – 1 juli 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 volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Globale locatie

Omschrijving

Achterbos 125 in Vinkeveen

Datum ontvangen

Plaatsen dakkapel woonhuis

Z/22/203587

17-06-2022

Muijeveld 79 in Vinkeveen

Dakopbouw op de woning

Z/22/203653

20-06-2022

Oosterlandweg 40 in Mijdrecht

Nieuwbouw bedrijfsruimte

Z/22/203710

20-06-2022

Arkenpark Mur 2 in Vinkeveen

Vervanging-vergunning woonark

Z/22/203723

20-06-2022

Cornelis Beerninckstraat 80 in
Mijdrecht

Wijziging voorgevelkozijn

Z/22/203726

20-06-2022

Kromme Mijdrecht 1 A in de Hoef

Buitengevel en dakkapellen schilderen en Z/22/203733
onderhouden

21-06-2022

Tienboerenweg 14 in Mijdrecht

Uitbreiding van ligboxenstal

21-06-2022

Z/22/203767

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

Proostdijstraat 54 in Mijdrecht

Z/2022/016714

24-06-2022

Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Op 24 juni 2022 heeft de gemeente
een aanvraag ontvangen voor een
omgevingsvergunning voor een
ontheffing plaatsen vuilcontainer open
nabij de Proosdijstraat 54 te Mijdrecht.

Molenland 11 in Wilnis

Op 24 juni 2022 heeft de gemeente
een aanvraag ontvangen voor een
omgevingsvergunning voor het
aanleggen van een uitweg aan de
Molenland 11 te Wilnis.

Z/2022/016774

24-06-2022

Tuinderslaantje 1 G 1 in Vinkeveen

Op 27 juni 2022 heeft de gemeente een
Z/2022/016868
aanvraag ontvangen voor een verlenging
van de ontheffing plaatsen (zee)
opslagcontainer nabij Tuinderslaantje 1
G 1 te Vinkeveen.

27-06-2022

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.

In verband met het evenement Zomertuin in het centrum
van het dorp Abcoude wordt de Hoogstraat en ’t Markvelt
in Abcoude op zondag 3 juli 2022 de gehele dag voor
doorgaand verkeer afgesloten.
De buslijnen zullen de gehele dag rijden via de 3e Brug, De
Weert en de Burgemeester des
Tombeweg.

Samen
voor
Samen voo
Samen
voor
Samen voor buur
een veilige
een
veilige
een
veilige
buurt
een veilige buurt
Zaaknummer

Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Ma t/m do 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

Evenement zomertuin in het dorp Abcoude
– afsluiting wegen

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

Verleende omgevingsvergunningen

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

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

Omschrijving

De Hilt 8, in Abcoude
Roerdomp 43A, in Mijdrecht
Koppeldijk 33 in Abcoude

Download de app
of meld u aan op
burgernet.nl

Zaaknummer

Datum verzonden

Plaatsen dakkapel in het voorgeveldakvlak

Z/22/202040

16-06-2022

Plaatsen dakkapel in het voorgeveldakvlak

Z/22/199265

16-06-2022

Plaatsen van een tijdelijke zorgunit

Z/22/202453

22-06-2022

Vervolg - Bekendmakingen en mededelingen (week 26 – 1 juli 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 evenementenvergunningen A-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
Datum

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Theodorus de Leeuwlaan nabij 13 in
Abcoude

Ontheffing plaatsen hijskraan op 29 juni Z/2022/015595 21-06-2022
2022 i.v.m. hijsen bouwmateriaal nabij de
Theodorus de Leeuwlaan 13 te Abcoude.
De vergunning is toegekend.

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

Polder Bovenlanden Mijdrecht

Natuurrealisatie Bovenlanden

Z/22/200333

21-06-2022

Evenement/aanvraag

Verplaatst van zaterdag Sponsorloop
24 september naar
zondag 25 september
2022

Tijdstip
Van 12.00 uur – 18.00 uur

Locatie

Activiteit

Parkeerterrein
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.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
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
verzonden

Baambrugse Zuwe 128 C in Vinkeveen

Het vergroten van de woning en
het wijzigen van de kozijnen en
het voorportaal

Z/22/199966

22-06-2022

Heulweg 22 in Vinkeveen

Het plaatsen van een dakopbouw

Z/22/200825

22-06-2022

