
Gemeentenieuws 
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. 

Gemeente De Ronde Venen verhoogt inkomensgrens 
voor energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen hebben recht op energietoeslag. Het inkomen dat daarbij hoort, 
is verhoogd. Daardoor kunnen meer inwoners aanspraak maken op de eenmalige toeslag van 800 
euro. Het netto-inkomen dat maximaal ontvangen mag worden, staat in de tabel hieronder. 
Inwoners die eerder een afwijzing kregen vanwege een te hoog inkomen, kunnen opnieuw een 
aanvraag doen. Inwoners die nog niet eerder een aanvraag deden, maar wel in aanmerking komen 
kunnen ook een aanvraag doen. 

Dit kan via www.derondevenen.nl/energietoeslag. Hier staan ook de voorwaarden. 

Het Servicepunt helpt bij het invullen van het aanvraagformulier
Inwoners die hulp willen bij het invullen van het aanvraagformulier kunnen terecht bij het 
Servicepunt. 
•  Kom langs bij één van de locaties in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen of Abcoude.
•  Maak een afspraak. Bel 0297 58 76 00. Of mail info@servicepuntderondevenen.nl. 

Het Geldpunt helpt bij andere vragen over geldzaken
Inwoners met vragen over geldzaken kunnen terecht bij het Geldpunt. 
•  Kom langs bij het inloopspreekuur. Elke maandag van 13.30 tot 15.30 uur. Het Geldpunt is 

gevestigd aan de Karekiet 49 in Mijdrecht.
•  Maak een afspraak. Bel 0297 58 76 00. Of mail geldpunt@stdb.nl.

Grote opkomst bij 
informatiebijeenkomst 
Marickenland in 
scoutinggebouw Eliboe 
Op dinsdagavond 5 juli was er een mooie 
opkomst tijdens de informatiebijeenkomst 
over de natuurinrichting in Marickenland. 
Een bijeenkomst speciaal georganiseerd 
voor mensen uit de omgeving om hen te 
informeren over de plannen om natuur, 
recreatie en waterberging  te ontwikkelen 
in het natuurgebied, een impressie te geven 
van hoe het gebied eruit komt te zien en om 
vragen te beantwoorden. Onlangs hebben 
de bestuurders van Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht, Staatsbosbeheer, gemeente De 
Ronde Venen en provincie Utrecht namelijk 
het zogenaamd ‘Definitief Ontwerp’ voor het 
oostelijke deel van Marickenland vastgelegd. 
Hierin staat hoe we Marickenland willen gaan 
inrichten.

Meer weten?
Bekijk onze website voor meer informatie over 
het project: www.marickenland.nu en vragen 
kunnen worden gesteld via marickenland@
provincie-utrecht.nl 

Verduurzaam je woning voordelig
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Wilnis, gehele wegafsluiting Herenweg

De Herenweg is t.h.v. huisnummer 43A op 16 juli 2022 
van 07.00 uur t/m 17.00 uur in zijn geheel afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers 
geldt deze wegafsluiting niet. Uiteraard proberen wij de 
verkeershinder tot een minimum te beperken.
Vanuit de richting Veldzijdeweg / Wilnisse Zijweg / 
Mijdrecht zijn de huisnummers 72 en 45 bereikbaar. 
Vanuit de richting Pieter Joostenlaan / Wilnis dorp zijn de 
huisnummers 70 en 43 bereikbaar.

Deze maatregel is nodig i.v.m. het opstellen van een kraan 
t.b.v. het plaatsen van een dak.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 
16.30 uur contact opnemen met de heer W. Hemmink via T. 
06 – 46 03 14 67.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting 
Herenweg

Locatie afsluiting:
De Herenweg is t.h.v. huisnummer 265 op 19 juli 2022 
van 10.00 uur t/m 15.00 uur in zijn geheel afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf Achterbos zijn de 
huisnummers 269 (A t/m D) en 274 bereikbaar en vanaf de 
Herenweg/Baambrugse Zuwe zijn de huisnummers 263 en 
264 bereikbaar. Er worden verkeersregelaars ingezet. Voor 
voetgangers en fietsers geldt deze wegafsluiting niet.

Reden afsluiting:
Deze maatregel is nodig i.v.m. het opstellen van een kraan 
t.b.v. hijswerkzaamheden.

Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact 
opnemen met de heer V. Zandbelt van de firma Van Schie 
Kraanverhuur B.V. via T. 0297 – 23 75 38.

Samen 
voor een 
veilige 
buurt

Download de app 
of meld u aan op 
burgernet.nl

Samen 
voor een 
veilige 
buurt

Download de app 
of meld u aan op 
burgernet.nl

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres        Postadres
Croonstadtlaan 111        Postbus 250
3641 AL Mijdrecht        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
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

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.



Vervolg - Bekendmakingen en mededelingen (week 28 – 15 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 
offi  ciële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van 
offi  ciële 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.

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Winkeldijk 30 in Abcoude Bestemmingswijziging gedeelte 
agrarische grond naar woonbestemming

Z/22/204384 30-06-2022

Herenweg 126 in Vinkeveen Verbouwing woning Z/22/204414 01-07-2022

Bloemhaven 19 in Vinkeveen Uitbreiding dakopbouw Z/22/204422 01-07-2022

Donkereind 22 in Vinkeveen Plaatsen twee dakkapellen op bijgebouw Z/22/204442 02-07-2022

Achterbos 80 in Vinkeveen Nieuwbouw 2 woningen Z/22/204462 04-07-2022

Baambrugse Zuwe 228 in Vinkeveen Rooien prunus in voortuin (kappen) Z/22/204467 04-07-2022

Nijverheidsweg 18 in Mijdrecht Aanbrengen nieuwe verankerde houten 
damwandconstructie

Z/22/204497 04-07-2022

Industrieweg 45 in Mijdrecht Nieuwe indeling wijziging 
brandcompartimentering

Z/22/204552 05-07-2022

Ruwelspad 1 in Abcoude Tijdelijke Huisvesting Z/22/204560 05-07-2022

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

Braspenning 7 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een Vuilcontainer 
i.v.m een verbouwing

Z/2022/018165 10-07-2022

Burgemeester van Trichtlaan 62 in 
Wilnis

Tijdelijk plaatsen van een Vuilcontainer 
i.v.m een verbouwing

Z/2022/017750 05-07-2022

Spoorlaan 1 in Abcoude 
(Enkele parkeervakken van het P&R 
terreinstation)

Tijdelijk opslag voor materiaal voor 
werken aan het spoor

Z/2022/018210 11-07-2022

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

Herenweg 265 in Vinkeveen Plaatsen zorgunit achter de woning Z/22/202864 04-07-2022

Eerste Hoefweg 7 t/m 11 in de Hoef Het wijzigen van de verleende 
omgevingsvergunning (Z/19/156347) 
vanwege een dakopbouw

Z/22/202067 04-07-2022

Genieweg 60 in Mijdrecht Brandwerende voorzieningen Z/22/202819 05-07-2022

Spoorzicht 8 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/22/202943 07-07-2022

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 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.

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

Dorpsstraat 74 in Mijdrecht. De gemeente heeft op 6 juli 2022 een 
besluit genomen op de aanvraag met 
zaaknummer 2022-
017452 voor een omgevingsvergunning 
voor een ontheffing plaatsen 
Vuilcontainer open voor de
periode 15 juli 2022 t/m 15 augustus 2022 
i.v.m. een verbouwing woning nabij de 
Dorpsstraat 74 te
Mijdrecht. De vergunning is toegekend

Z/2022- 017452 06-07-2022

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.

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

Van Geijnweg 2 in Mijdrecht Nieuwbouw bedrijfspand Z/22/201041 04-07-2022

Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie 

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

Datum Evenement/aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 3 
september 2022

40 jarig jubileumfeest Van 20.00 uur – 00.30 uur Tennisvereniging 
Baambrugge, Pr. Willem-
Alexanderstraat 1, 1396 
KC in Baambrugge

Versterkt geluid

Woensdag 14 
september 2022

Personeels BBQ Van 17.00 uur – 21.00 uur Gemeentewerf, Ringdijk 
7 3641 in Wilnis

Versterkt geluid

Zaterdag 24 
september

Parade Van 15.00 uur – 19.00 uur Maria- Oord, Herenweg 
69, 3645 DH in Vinkeveen

Versterkt geluid

Woensdag 26 
oktober 2022

Circus in de zorg Van 11.00 – 16.30 uur Terrein van Maria – Oord, 
Herenweg 69, 3645 DH in 
Vinkeveen

Circus tent, 
versterkt geluid

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.

Aanvraag evenementenvergunning B-categorie

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

Datum Evenement/aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 3 
september 2022 

Nacht van Neptunes Van 20.30 uur – 01.30 uur Vinkeveense plassen, 
start eiland 8

Verstrekt geluid

Vrijdag 16 
september en 
zaterdag 17 
september 2022

Viering 75 jarig CSW Vrijdag van 15.00 uur – 
01.00 uur Zaterdag van 
08.00 uur – 01.00 uur

CSW terrein, Pieter 
Joostenlaan 7 3648 XR in 
Wilnis

Versterkt geluid

Deze aanvraag ligt voor een periode van 6 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 de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 19 augustus 
2022. Deze kan schriftelijk 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 aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 291616.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Molmlaan 15, Wilnis Realiseren uitbouw van rechterzijgevel Z/21/180343 13-07-2022

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 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

Waterlelie 26 in Abcoude Het onderhoud en schilderwerk Z/22/202163 30-06-2022

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.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:


