
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.

Bekendmakingen en mededelingen (week 33 – 19 augustus 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.

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

Pijlstaartlaan 1 B in Vinkeveen renovatie en uitbreiding De Pijlstaart Z/22/213600 04-08-2022

Ambachtsherensingel 8 B in Mijdrecht dakkapel op het voordakvlak Z/22/213609 04-08-2022

Regenboog 65 in Vinkeveen opbouw op de garage Z/22/213649 05-08-2022

Voordijk 54 in Abcoude Aanbrengen zonnepanelen Z/22/213652 06-08-2022

Pijlstaartlaan 1 B in Vinkeveen Brandveilig gebruik dislocatie De 
Pijlstaart

Z/22/213695 09-08-2022

Baambrugse Zuwe 158 in Vinkeveen Extra brug Z/22/213696 09-08-2022

Rijksstraatweg 83 in Baambrugge Aanbrengen 22 zonnepanelen Z/22/213733 09-08-2022

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

Geinplein 3 
in Abcoude

Op 4 augustus 2022 heeft de gemeente een aanvraag 
ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een 
ontheffing plaatsen depotruimtedepotruimte nabij de 
Geinplein 3 te Abcoude.

Z/2022-020128 04-08-2022

Kievitslaan 93 
in Vinkeveen

Op 9 augustus 2022 heeft de gemeente een aanvraag 
ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een 
ontheffing plaatsen Vuilcontainer open nabij de Kievitslaan 
93 te Vinkeveen. De aanvraag is geregistreerd onder 
zaaknummer:2022-020452

Z/2022-020452 09-08-2022

Croonstadtlaan 111 
in Mijdrecht

Op 12 augustus 2022 heeft de gemeente een aanvraag 
ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een 
ontheffing plaatsen Bouwkeet Mobiel toilet nabij 
de Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. I.v.m schilder 
werkzaamheden  De aanvraag is geregistreerd

Z/2022-020656 12-08-2022

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

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. 

21 jaar tot pensioen Met pensioen

Alleenstaande (ouder) € 1.322,18 netto € 1.470,80 netto

Getrouwd of samenwonend € 1.888,84 netto € 1.992,43 netto

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

Besluit exploitatievergunning

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen 
maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een 
exploitatievergunning is verleend: 
-   Kerkplein 28, 1391 GK in Abcoude is verleend op 10 
augustus 2022 (verzenddatum 10 augustus 2022).

De vergunning ligt ter inzage gedurende zes weken na de 
verzenddatum van de vergunning 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 vergunning kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum 
schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester 
van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting 
Baambrugse Zuwe.

De Baambrugse Zuwe is t.h.v. van huisnummer 11 C op 24 
augustus 2022 van 8.00 uur t/m 16.00 uur gedeeltelijk 
afgesloten. Er zullen tevens enkele parkeerplaatsen 
afgesloten zijn. In verband met de werkzaamheden vragen 
wij u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren.
Deze maatregelen zijn nodig i.v.m. het maken van een 
lasgat t.b.v. herstel van een coaxkabel 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 heer C. Ng van de firma 
BAM Telecom B.V. via T. 0172 – 63 21 21.

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.

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 33 – 19 augustus 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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Amstelkade 84 in 
Amstelhoek

Het realiseren van een aanlegplaats voor de woning Z/22/203301 05-08-2022

Mijdrechtse Zuwe 15 
in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z/22/202734 08-08-2022

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 verzonden

Geinplein 3 
in Abcoude

De gemeente heeft op 11 augustus 2022 een besluit 
genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-020128 
voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing 
plaatsen depotruimte voor de periode 28 september 2022 
t/m 5 oktober 2022

Z/2022-020128 11-08-2022

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

Nabij Vermogenweg 
1 in Mijdrecht

Het bouwen van een werkplaats annex leslokaal Z/22/198851 08-08-2022

Ingetrokken aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning door de aanvrager is 
ingetrokken:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen 
intrekking

Ter hoogte van Gein Noord 68 en Gein Zuid 
42 in Abcoude

Plaatsen hoogspanningsmast Z/20/174663 09-08-2022

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

Zondag 20 
november 2022

De Ronde Venen Marathon

Kinderloop Amstelhoek

10.00 uur – 15.30 uur

09.00 uur – 12.30 uur

Start/finish 
Raadhuisplein, 1391 
CV in Abcoude

Start/finish Fort bij 
Uithoorn, Mijdrechtse 
Zuwe 31, 1427 AV in 
Amstelhoek

Versterkt geluid, 
(gedeeltelijke) 
wegafsluitingen en 
verkeersmaatregelen zie 
onder de tabel
Versterkt geluid

Abcoude: Wegafsluiting van 8:00 tot 16:00 uur 
 • Raadhuisplein tussen Koppeldijk en Molenweg. Doorgang is hier niet mogelijk in verband met het gesitueerde start/

finish gebied. Voetgangers 

Abcoude: Wegafsluiting van 9:45 tot 11:15 uur 
 • ontsluiting van de Jonkersgang naar de Lindewetering 
 • ontsluiting De Cleijne Cleij naar de Lindewetering 
 • ontsluiting van de Groene Wetering naar de Lindewetering 

Baambrugge: Eenrichtingsverkeer van 9:50 tot 10:30 uur en van 10:50 tot 11:30 uur 
 • De Horn vanaf Abcoude in de richting van Baambrugge. 

Baambrugge: Eenrichtingsverkeer van 10:05 tot 10:45 uur en van 11:05 tot 11:45 uur 
 • De Zuwe vanaf Baambrugge tot en met de tunnel onder de A2, in de richting van Baambrugge naar de A2. 

Mijdrecht: Afsluiting fi etspad van 11:00 tot 13:00 uur 
 • Fietspad langs de Oosterlandweg tussen Schattekerkerweg en Oude Spoorbaan. 

Deze aanvraag ligt 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 aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en 
met 2 september 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 aanvraag 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 8 
oktober 2022

Schuurfeest Wilde Wijven 
Feest

Van 21.00 uur – 
04.00 uur

Gagelweg 5, 3648 AV 
in Wilnis

Versterkt geluid

Zaterdag 19 
november 2022

Suipke en Friske feest Van 21.00 uur – 
04.00 uur

Tienboerenweg 20b, 
3641 RA Mijdrecht

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.

De tegeltaxi gaat weer rijden
In september en oktober rijdt de tegeltaxi weer door De Ronde Venen. De tegeltaxi haalt tegels 
op die u eruit hebt gehaald om meer groen in uw tuin te maken. Om inwoners aan te moedigen 
tegels te vervangen voor groen doet de gemeente mee met het NK Tegelwippen. Tegen ruim 40 
gemeenten uit heel Nederland strijdt De Ronde Venen tijdens het Nederlands kampioenschap. 
Met als doel de meeste tuintegels om te ruilen voor groen. En dit is belangrijk, omdat groen zorgt 
voor verkoeling. En dat is hard nodig tijdens deze hitte.

Om het voor inwoners nog makkelijker te maken om hun tuinen te vergroenen, is de gemeente 
in april met de tegeltaxi gestart. De tegeltaxi gaat ook in september en oktober weer rijden. Op 
donderdag 22 september halen we de tegels op in de hele gemeente. Op dinsdag 25 oktober halen 
we de tegels op in Mijdrecht, Wilnis, De Hoef en Amstelhoek. En op Woensdag 26 oktober halen 
we de tegels op in Vinkeveen, Waverveen, Abcoude en Baambrugge. Inwoners melden zich aan op 
www.derondevenen.nl/tegeltaxi . Dit kan tot uiterlijk een week voor aan de ophaaldag.
En vol =vol. Alleen tuintegels worden opgehaald, dus geen ander (tuin)afval. Andere voorwaarden 
zijn te vinden op de website: www.derondevenen.nl/tegeltaxi 


