
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 5: Het Tuinhuis in Vinkeveen
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.

Het Tuinhuis
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 5 van de filmserie staat Het Tuinhuis centraal. 
Het Tuinhuis is gevestigd in Vinkeveen, op het terrein van Maria-Oord. Bezoekers van Het Tuinhuis 
kunnen daardoor ook  gebruikmaken van de faciliteiten van Maria-Oord, zoals fysiotherapie via de 
eerste lijn en de kapper, maar ook de beweegroute  die rond het terrein is uitgezet .
Medewerkers van Het Tuinhuis verzorgen een gestructureerd dagprogramma voor de bezoekers. 
De dag begint met samen de krant lezen en erover praten bij een kopje koffie, geheugenactiviteiten,  
spelletjes, wandelen en samen eten. 
Daarnaast vindt Het Tuinhuis belangrijk om de mantelzorger ondersteuning en een luisterend oor 
te geven.
Meer weten? Kijk op www.careyn.nl > Welzijn > Dagbesteding > Regio De Ronde Venen. Of neem 
contact op: T. 0297-219354, E. b.ronner@careyn.nl of  J.Meints@careyn.nl

Eerdere afl everingen 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
Deel 4 Het Raakvlak in Mijdrecht

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

Werkzaamheden
Vinkeveen, verkeershinder Donkereind.
Donkereind is ter hoogte van huisnummer 13 op 
20 juli van 7.30 uur t/m 13.00 uur gedeeltelijk 
afgesloten. 

Deze maatregel is nodig in verband met het 
vervangen van een omgemaaide laagspanning 
kast in opdracht van Stedin Netbeheer B.V.
Het verkeer kan passeren maar houd u rekening 
met een langere reistijd.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
de heer H. Florie van de firma Stedin Operations 
B.V. via 06-29 57 03 08.

Abcoude, gehele wegafsluiting Dr. Sloetlaan.
De Dr. Sloetlaan is tussen de (hoek) 
Proostdijstraat en het (hoek) Brandweerplein 
op 21 juli van 6.00 uur t/m 16.00 uur in zijn 
geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Voor voetgangers en fietsers geldt deze 
wegafsluiting niet.

Deze maatregel is nodig in verband met het 
hijsen van een dakopbouw ter hoogte van 
huisnummer 21.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer R. Voortman van de firma Van den 
Boogaard via 0251-27 23 25.
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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

Kievitsheuvel 29 in Abcoude Het bouwen van een 
fietsenhok voorzien van 
een groen dak

Z/21/182230 30-06-2021

Henk Oostveenstraat 1 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel Z/21/183539 06-07-2021

Regenboog 51 in Vinkeveen De uitbreiding van het 
terras en tuin

Z/21/182874 08-07-2021

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
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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

Kievitslaan nabij 32 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke 
container i.v.m. 
verbouwing woning voor 
de periode 20 juli t/m 20 
september 2021

Z/21/0007035 09-07-2021

Wijde Blick nabij 10 in Mijdrecht Wijzigen bestaande 
uitweg

Z/21/0007070 12-07-2021

Henk Oostveenstraat nabij 1 in Abcoude Plaatsen tijdelijke 
container i.v.m. 
verbouwing woning voor 
de periode 29 juli t/m 8 
september 2021

Z/21/0007072 12-07-2021

Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen Binnen schoolgebouw Z/21/185275 01-07-2021

Haagwinde 121 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel Z/21/185342 02-07-2021

Waeterrijck 6 in Vinkeveen Gevelwijziging Waeterrijck 
6 Vinkeveen

Z/21/185355 02-07-2021

Waterpeil 1 in Wilnis Dakkapel Wilnis Z/21/185380 05-07-2021

Dr. Sloetlaan 59 in Abcoude Het maken van een 
dakkapel op het 
voordakvlak, vervangen 
van raamkozijnen en een 
interne constructieve 
doorbraak

Z/21/185405 05-07-2021

Rijksstraatweg 103 in Baambrugge Vervangen beschoeiing Z/21/185415 05-07-2021

Angsteloord 44 in Abcoude Vervangen dakkapel Z/21/185417 05-07-2021

Mijdrechtse Zuwe 66 in Amstelhoek Bouw 2 
appartementenblokken 
met in totaal 18 
appartementen

Z/21/185427 06-07-2021

Uitweg 21 A in Vinkeveen Bouw tuinbouwschuur Z/21/185445 06-07-2021

Koraal 41 in Mijdrecht Plaatsen dakkapel op 
dakvlak

Z/21/185477 06-07-2021

Kleiweg 17 in Baambrugge Verbouw- en uitbreiding 
woonhuis

Z/21/185502 06-07-2021

Sectie 400 en 401 nabij Amstelkade 72 in Wilnis Veekerende afscheiding 
plaatsen

Z/21/185492 06-07-2021

Donkervlietse Binnenweg 3 in Baambrugge Tijdelijke Huisvesting Z/21/185558 07-07-2021

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

Herenweg 54 in Vinkeveen Balk in de sloot Z/21/182228 28-06-2021

Kerklaan 5, 5a, 7, 9, 9a en 9B in Vinkeveen Verbouwen en uitbreiden 
van het bestaande 
kantoor-woon pand

Z/21/177235 08-07-2021

Heemraadsingel nabij 33 in Mijdrecht Aanleggen van een nieuwe 
uitweg

Z/21/0006717 07-07-2021

Kievitslaan nabij 32 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke 
container i.v.m. 
verbouwing woning voor 
de periode 20 juli t/m 20 
september 2021

Z/21/0007035 12-07-2021

Maximalaan aansluiting op de Herenweg in 
Vinkeveen

Realiseren aansluiting 
Maximalaan (eigen weg) 
op de Herenweg

Z/21/0006801 12-07-2021

Viergang 52 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel 
en dakraam

Z/21/183818 02-07-2021

Stationslocatie Voorbelasting 
Stationslocatie Mijdrecht

Z/21/179822 06-07-2021

Dotterbloem 22 in Wilnis Vervangen garage Z/21/184152 08-07-2021

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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

E 400 in Wilnis aan de Amstelkade Vervangen beschoeiing en 
aanmeren schip

Z/21/176162 07-07-2021

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 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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Sectie E 400 en 401 nabij Amstelkade 72 in Wilnis Perceel afscheiding 
plaatsen

Z/21/184817 07-07-2021

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.

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

Scholeksterlaan 13 in Vinkeveen (Ver)bouwen bestaande 
dakkapel voordakvlak en 
erker

Z/21/182914 08-07-2021

Ontwerp omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.10 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage worden gelegd:

Globale locatie Omschrijving Activiteit(en) Zaaknummer Datum

Herenweg 240 in 
Vinkeveen

Brandveilig gebruiken van 
het gebouw

Brandveiliggebruik Z/21/176732 16-7-2021

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving 
van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u 
in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt 
ook op afspraak uw zienswijzen  mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in 
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden 
verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

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

Datum Evenement/Aanvraag Tijdtip Locatie Activiteit

Zondag 5 september Slot Abcoude 18+ 
toernooi

Vanaf 14.00 – 22.00 uur Hockeyvereniging 
Abcoude, 
Ruwelspad 3 1391 
JA in Abcoude

Versterkt geluid

Vrijdag 24 en 
zaterdag 26 
september

Parade voor Vrijheid Vrijdag van 18.30 – 20.30 uur
Zaterdag van 15.00 – 19.00 
uur

Op en rondom het 
terrein van Maria- 
Oord, Herenweg 
69 3645 DH in 
Vinkeveen

Lampionnenoptocht  
versterkt geluid

Vrijdag 12 november ANWB Streetwise Van 08.00 – 12.30 uur De Kogger, 3641 in 
Mijdrecht

Wegafsluiting

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.

BESLUIT ALCOHOLWET- EN EXPLOITATIEVERGUNNING
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een gewijzigde 
Alcoholwet- en exploitatievergunning zijn verleend: 
-   Ruwelspad 3, 1391 JA in Abcoude d.d. 6 juli 2021 (verzenddatum 6 juli 2021)

en dat voor onderstaande inrichting een Alcoholwet- en exploitatievergunning zijn verleend:
- Dorpsstraat 54, 3648 AJ in Wilnis d.d. 6 juli 2021 (verzenddatum 6 juli 2021)

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via 
E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 291616.

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.

Publicatie 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  

Albertijn 12 in Mijdrecht    
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Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 16 juli 2021 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 Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Achterbos 80’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad 
van De Ronde Venen op 5 juli 2021 het bestemmingsplan “Achterbos 80” in Vinkeveen (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0736.BPP040achterbos80-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 juli 2021 gedurende zes weken 
ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:
•  De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De 

stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken 
door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

•  De verbeelding van het authentieke bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
•  De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/

manifest.html.
•  U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Inhoud
Het bestemmingsplan ‘Achterbos 80’ maakt het planologisch mogelijk om een tweetal woningen te bouwen op het perceel, 
in plaats van 1 woning.

Beroep
Van 18 juli 2021 tot en met 30 augustus kan door belanghebbenden tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld. 
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is 
beslist.

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Demmerik 58’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad 
van De Ronde Venen op 5 juli 2021 het bestemmingsplan “Demmerik 58” in Vinkeveen (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0736.BPP039demmerik58-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 juli 2021 gedurende zes weken 
ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:
•  De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De 

stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken 
door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

•  De verbeelding van het authentieke bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
•  De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/

manifest.html.
•  U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Inhoud
Het bestemmingsplan ‘Demmerik 58’ maakt het planologisch mogelijk om op de plek van de voormalige vaarveiling, de 
vaarveiling terug te bouwen in de vorm van een woning. Naast de vaarveiling wordt een tweetal schuurwoningen op dit 
perceel mogelijk gemaakt.

Beroep
Van 18 juli 2021 tot en met 30 augustus kan door belanghebbenden tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld. 
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is 
beslist.

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Demmerik 122-124’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat 
de gemeenteraad van De Ronde Venen op 5 juli 2021 het bestemmingsplan “Demmerik 122-124” in Vinkeveen (met 
planidentificatienummer NL.IMRO.0736.BPP041dem122124-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 juli 2021 gedurende zes weken 
ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:
•  De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De  

stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken 
door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

•  De verbeelding van het authentieke bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
•  De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/

manifest.html.
•  U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Inhoud
Het bestemmingsplan ‘Demmerik 122-124’ maakt het planologisch mogelijk om een drietal nieuwe woningen te bouwen 
en twee bedrijfswoningen worden gesloopt en herbouwd als normale woningen. De aanwezige bedrijfsbebouwing wordt 
gesloopt.

Beroep
Van 18 juli 2021 tot en met 30 augustus kan door belanghebbenden tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld. 
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is 
beslist.

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Kwikstaart 46 Mijdrecht’ 
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad 
van De Ronde Venen op 5 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Kwikstaart 46 Mijdrecht’ (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0736.BPP050kwikstaart46-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 juli 2021 gedurende zes weken 
ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:
•  De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De 

stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken 
door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

•  De verbeelding van het authentieke vastgestelde plan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
•  De authentieke planbestanden kunt u downloaden van de volgende bestandslocatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/

manifest.html.
•  U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Inhoud
Het bestemmingsplan ‘Kwikstaart 46 Mijdrecht’ maakt het planologisch mogelijk om een appartementencomplex van 50 
appartementen te realiseren op het perceel van de voormalige Twistvliedschool in Mijdrecht.

Beroep
Van 18 juli 2021 tot en met 30 augustus 2021 kunnen belanghebbenden tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld. U kunt ook digitaal 
procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State. Voor het instellen van een beroep is griffierecht 
verschuldigd.

Voorlopige voorziening 
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is 
beslist.

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Van Geijnweg 2 Mijdrecht’ 
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad 
van De Ronde Venen op 5 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Van Geijnweg 2 Mijdrecht’ (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0736.BPP047VanGeijnweg2-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 juli 2021 gedurende zes weken 
ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:
•  De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De 

stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken 
door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

•  De verbeelding van het authentieke vastgestelde plan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
•  De authentieke planbestanden kunt u downloaden van de volgende bestandslocatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/

manifest.html.
•  U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Inhoud
Het bestemmingsplan ‘Van Geijnweg 2 Mijdrecht’ heeft betrekking op het perceel van een landbouwmechanisatiebedrijf 
op het adres Van Geijnweg 2 in Mijdrecht. Het bestemmingsplan maakt planologisch het volgende mogelijk: een toename 
van 20% van de maximaal te bebouwen oppervlakte, een hervorming van het bouwvlak, een kleine uitbreiding van de 
bestemming ‘Bedrijf’ en een goot- en nokhoogte van de nieuw te bouwen loods van respectievelijk 6,5 en 10 meter hoog.   

Beroep
Van 18 juli 2021 tot en met 30 augustus 2021 kan door belanghebbenden tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld. U kunt ook digitaal 
procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State. Voor het instellen van een beroep is griffierecht 
verschuldigd.

Voorlopige voorziening 
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is 
beslist.


