
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 

Afsluiting van De Hoef Oostzijde op 14 en 15 juli
Op woensdag 14 en donderdag 15 juli voert de gemeente werkzaamheden uit aan De Hoef 
Oostzijde. Op beide dagen wordt rode markering aangebracht op de volgende kruisingen: 
de Merelslag/De Hoef Oostzijde (2x) en de Schattekerkerweg/De Hoef Oostzijde. Tijdens de 
werkzaamheden zijn de kruisingen een aantal uren afgesloten. De rode markering moet enige 
tijd drogen voordat er overheen gereden kan worden. Het afsluiten kan tot gevolg hebben dat u 
moet omrijden om uw bestemming te bereiken. Wij vragen u om daarmee rekening te houden. 
Verkeersregelaars zijn aanwezig om de route aan te geven.

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 27 – 9 juli 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

Van Voorthuijsenhof nabij 21 in 
Abcoude

Inrichten tijdelijke bouwplaats i.v.m. renovatie 
huurwoningen GroenWest voor de periode van 
23 augustus 2021 t/m 15 oktober 2021

Z/21/0006553 23-06-2021

Heemraadsingel nabij 33 in Mijdrecht Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/21/0006717 01-07-2021

Maximalaan aansluiting op de 
Herenweg in Vinkeveen

Realiseren aansluiting Maximalaan (eigen weg) 
op de Herenweg 

Z/21/0006801 05-07-2021

Peppinghof 37 in Abcoude Plaatsen dakkapel voorgevel Z/21/184921 23-06-2021

Gein-Zuid 14 in Abcoude Restauratie keermuur gelegen bij Oostzijdse 
molen

Z/21/184947 24-06-2021

Burg Fernhoutlaan 11 in Amstelhoek Dakopbouw Z/21/184950 24-06-2021

Molenwiek 97 in Mijdrecht Nieuw kozijn Z/21/184963 24-06-2021

Omloop 4 in Abcoude Wijzigingen vergunning omloop 4 in Abcoude Z/21/184997 24-06-2021

Industrieweg 5 in Mijdrecht Oprichtingsvergunning milieu Walraven Z/21/185023 25-06-2021

Kievitslaan 32 in Vinkeveen Aanbouw achterzijde woning Z/21/185034 25-06-2021

Spoorzicht 47 in Wilnis Aanvraag dakkapel voorzijde woning Z/21/185100 28-06-2021

Koningsvaren 5 in Abcoude Vervangen bestaande beschoeiing Z/21/185199 30-06-2021

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

Blauwe Zegge 28 in Wilnis Vergroten van bestaande schuur in 
achtertuin

Z/21/182229 29-06-2021

Legakkers 20 en 21 in Vinkeveense 
Plassen

Het plaatsen van beschoeiingen langs 
legakkers

Z/21/179702 30-06-2021

Intrekking omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
Verzonden

Sectie E nr 400 en 401 nabij Amstelkade 72 in Wilnis Coniferen haag vervangen Z/21/184821 30-06-2021

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn 
getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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 worden ingediend 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.

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 parkeerplaats tot 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij  

Achter de Kerken 67 in Abcoude    

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 9 juli 2021 gedurende 
een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in 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 Utrecht, sector 
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening 
zijn kosten (griffierecht) verbonden.

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.

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 offi ciële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële 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

Werkzaamheden
Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Anselmusstraat
De Anselmusstraat is ter hoogte van huisnummers 23-29 van 14 juli 7.00 uur t/m 21 juli 17.00 uur 
gedeeltelijk afgesloten. De gedeeltelijke afsluiting zal worden geregeld met verkeerslichten. Het 
verkeer kan passeren maar houd u rekening met een langere reistijd.
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 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer R. Keulen van Coen Hagedoorn Utrecht via 088 – 880 80 00.

Vinkeveen, tijdelijke afsluiting parkeerplaatsen Vinkenkade
De parkeerplaatsen aan de Vinkenkade ter hoogte van huisnummer 15 zijn van 12 juli 7.00 uur 
t/m 14 juli 16.00 uur afgesloten. In verband met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk 
deze dagen hier niet te parkeren.
Deze maatregel is nodig in verband met het plaatsen van een hoogwerker voor werkzaamheden 
aan een telecommast.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer E. Steendam van Save Trafic Nederland via 06-82 97 46 73.
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Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
Verzonden

Van Tuyll van Serooskerkenstraat nabij 10 in Abcoude Plaatsen tijdelijke 
vuilcontainer en een 
opslagcontainer i.v.m. 
verbouwing woning voor 
de periode 15 juli 2021 t/m 
20 december 2021

Z/21/0006310 30-06-2021

Viergang 99 in Mijdrecht Realiseren dakkapel op het 
voordakvlak

Z/21/181596 01-07-2021

Gein-Noord 80 in Abcoude Herbouw schuur naast 
rijksmonument

Z/21/176963 29-06-2021

Communicatieweg 21 in Mijdrecht Uitbreiding silohuis Z/21/181243 29-06-2021

Moinatstraat 14 in Abcoude Plaatsing dakkapel 
voorgevel

Z/21/180065 29-06-2021

Viergang 99 in Mijdrecht Realiseren dakkapel op het 
voordakvlak

Z/21/181596 01-07-2021

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.

Verleende omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure
Met ingang van 9 juli 2021 liggen bij balie Omgevingszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide procedure 
ingevolge artikel 3.10 en activiteit als bedoeld in artikel 2.1 onder a en c van de Wabo. de onderstaande, verleende 
vergunningen gedurende zes weken ter inzage. U kunt een afspraak maken via omgevingszaken@derondevenen.nl of 
0297 29 16 16.

Globale locatie Omschrijving Procedure Zaaknummer Datum 
Verzonden

Dorpsstraat 58, 60,60a,60b,60c 
in Mijdrecht

Realiseren van nieuwbouw 
met daarin winkelfunctie, een 
kelder en vier appartementen

- Bouwen
- planologisch

Z/20/173856 06-07-2021

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen 
een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Van de 
indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. 

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep 
is aangetekend, 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 beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank 
griffierecht geheven.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen -
Ingetrokken door aanvrager
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

Winkeldijk 23 in Vinkeveen Nieuwbouw van een pand / horeca Z/21/180700 29-06-2021

Houtzaagmolen 43 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning

Z/21/182437 30-06-2021

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

Maandag 6 september Haringhapperij 18.00 uur – 22.30 
uur

Willisstee, Pieter Joostenlaan 
24, 3648 XR 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 9 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 T. 0297 29 16 16.

Verkeersontheffing

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:

• Schenk Papendrecht BV, Burgemeester Keijzerweg 6, 3352 AR Papendrecht, t.b.v. het vervoer van propaan en butaan 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: 9 juli 2021).

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.


