
Nieuws over corona
voor inwoners en ondernemers
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 

Werkzaamheden
Abcoude, gedeeltelijke wegafsluiting 
Kerkgaarde
De Kerkgaarde is ter hoogte van van 
huisnummers 32 en 33 op 2 september van 
18.00 uur tot 3 september 18.00 uur gedeeltelijk 
afgesloten. Een deel van de rijbaan en enkele 
parkeerplaatsen zullen afgesloten zijn. In 
verband met de werkzaamheden vragen wij 
u daarom vriendelijk deze dag hier niet te 
parkeren.

Deze maatregel is in verband met het plaatsen 
van een hijskraan voor het plaatsen van een 
dakkapel.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur 
contact opnemen met mevrouw A.B. Meijer via 
06 – 46 39 16 11.

Wilnis, gedeeltelijke wegafsluiting 
Molenland
De weg Molenland is ter hoogte van 
huisnummer 25, nabij de kruising met de 
Bovendijk, van 2 september 7.00 uur tot 3 
september 16.30 uur gedeeltelijk afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. 
Het verkeer zal worden geregeld met 
verkeersregelaars. Het verkeer kan passeren 
maar houd u rekening met een langere reistijd.
Deze maatregel is nodig voor het verhelpen 
van een storing in een voedingskabel van KPN. 
De werkzaamheden zijn in opdracht van Volker 
Wessels Telecom.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
de heer H. Kruk van de firma Volker Wessels 
Telecom Services via 06 – 51 29 66 00 of met 
de heer A. Abrahamian van de firma Zwambag 
Verkeerstechniek via 06 – 54 38 64 63.

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Dr. J. van der 
Haarlaan
De Dr. J. van der Haarlaan is bij de kruising met 
de Johan van Renessestraat van 30 augustus 
07.00 uur tot 1 september 16.00 uur in zijn 
geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Voor voetgangers en fietsers geldt deze 
wegafsluiting niet, zij zullen om het werkvlak 
heen geleid worden. De omleidingsroute 
wordt aangegeven met borden en er zullen 
verkeersregelaars worden ingezet.

Deze maatregel is nodig voor het vernieuwen 
van de drempel in opdracht van de gemeente 
De Ronde Venen.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
Peter Woudstra van de gemeente De Ronde 
Venen via 0297 – 29 16 16.

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 34 – 27 augustus 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

Langhuis 22 in Wilnis Aanpassen damwandconstructie t.b.v. 
fundering terrasoverkapping

Z/21/187015 04-08-2021

Botholsedwarsweg 2D in Waverveen Nieuwbouw woning met bijgebouw Z/21/187021 04-08-2021

Kwikstaart 46 in Mijdrecht Sloop en asbestsanering Z/21/187064 05-08-2021

Hoogstraat 18 in Abcoude Hotel/restaurant vergunning wijzigen Z/21/187125 06-08-2021

Amstelkade 74 A in Amstelhoek Realiseren van aanlegplaats of (kleine) steiger Z/21/187308 11-08-2021

Steven van Rumelaerstraat 63 in Mijdrecht Het realiseren van een dakopbouw Z/21/187310 11-08-2021

Amsterdamsestraatweg 14 in Abcoude Het aanbrengen van dakkapellen Z/21/187323 11-08-2021

Rijksstraatweg 87 in Baambrugge Herstel biodiversiteit Paddenburg Z/21/187420 13-08-2021

Dukaat 18 in Mijdrecht Verbouwen van de woning Z/21/187429 16-08-2021

Droogmakerij 6 in Wilnis Aanbrengen van een dakkapel aan voorzijde 
van woning

Z/21/187515 17-08-2021

In Vinkeveen Aanleg Paaiplaats Legakker Vinkeveense 
Plassen

Z/21/187518 17-08-2021

Dominee Bleekerhof 33 in Abcoude Wijzigen voorgevel garage en wijzigen 
bestemming t.b.v. kapsalon

Z/21/187519 17-08-2021

Dorpsstraat nabij 63 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container voor interne 
verbouwing SNS winkel voor de periode 8 
september t/m 24 september 2021

Z/21/0008317 17-08-2021

Dodaarslaan nabij 63 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke container voor 
verbouwing van woning voor de periode 3 
september t/m 1 oktober 2021

Z/21/0008329 17-08-2021

Groenlandse kade 23 in Vinkeveen Vervangen kozijn Z/21/187532 18-08-2021

Wipmolen nabij 7 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container in verband met 
tuinrenovatie voor de periode 24 augustus 
t/m 20 september 2021

Z/21/0008538 24-08-2021

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

Tuintip: 
verharding met groen
Groen is belangrijk voor een klimaat 
adaptieve tuin, maar soms is bestrating 
nodig, bijvoorbeeld voor het terras, de 
tuinpaden, de oprit en de parkeerplaats. Ook 
met verharding kunt u een bijdrage leveren 
aan de biodiversiteit. Kies bijvoorbeeld voor 
waterdoorlatende verharding. Hierin zijn 
verschillende mogelijkheden. Eén van de 
mogelijkheden is het leggen van een open 
bestratingspatroon. In de ruimte tussen de 
verharding kan het water de grond in zakken. 
Is de ruimte groot genoeg dan kan er zelfs nog 
iets groeien, zoals liggend vetmuur. Benieuwd 
naar de overige opties voor waterdoorlatende 
verharding? Kijk op www.huisjeboompjebeter.
nl/makkelijke-tuin/ 

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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 34 – 27 augustus 2021)

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

Waeterrijck 6 in Vinkeveen Gevelwijziging met stucwerk en hout en 
plaatsen dakopbouw

Z/21/185355 06-08-2021

Uitweg 21 A in Vinkeveen Het bouwen van een tuinbouwschuur Z/21/185445 06-08-2021

Mijdrechtse dwarsweg 35 Herbouw van een schuur na calamiteit Z/21/184769 09-08-2021

Haagwinde 43 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel Z/21/184076 09-08-2021

Peppinghof 37 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel Z/21/184921 09-08-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Omloop 4 in Abcoude Wijzigingen op verleend vergunning 
Omloop 4 in Abcoude

Z/21/184997 12-08-2021

Haagwinde 121 in Abcoude Aanbrengen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/21/185342 11-08-2021

Angsteloord 44 in Abcoude Vervangen van een bestaand dakkapel voor 
een nieuw dakkapel aan de voorzijde

Z/21/185417 10-08-2021

Koningsvaren 5 in Abcoude Vervangen bestaande beschoeiing Z/21/185199 18-08-2021

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.

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

Dominee Bleekerhof 33 in Abcoude Afwijken van het gebruik tbv bedrijf aan 
huis

Z/21/183265 16-07-2021

Sectie 400 en 401 in Wilnis Vee kerende afscheiding plaatsen Z/21/185492 09-08-2021

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
De gemeente heeft op 23 augustus 2021 een omgevingsvergunning beperkte milieutoets verleend op het adres 
Westerlandweg 13} met zaaknummer {{6066625}}. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het houden van geiten 
in de werktuigenberging.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om ergens toestemming voor te krijgen. Het gaat 
bijvoorbeeld om een omgevingsvergunning milieu, bouwen of slopen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er 
misschien iets verandert in uw omgeving. 

Bent u het niet eens met de vergunning?
U kunt binnen zes weken na 27 augustus 2021 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar 
maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten 
met informatie over de vergunning in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres van het 
gemeentehuis de website van de gemeente. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt 
u ook bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt 
een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer {{6066625}}.

Hoe maakt u bezwaar?
U zet op papier waarom u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet een bezwaarschrift. U stuurt het bezwaarschrift 
naar burgemeester en wethouders van de gemeente, per adres: Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC 
Utrecht. U zet in het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens:
-              uw naam, adres en handtekening;
-              de datum;
-              met welke vergunning u het niet eens bent;
-              waarom u het niet eens bent met de vergunning;
-              wat de beslissing volgens u moet zijn;
-              het zaaknummer {{6066625}}.

Kunt u niet wachten op de beslissing op het bezwaar?
Als een omgevingsvergunning is verleend, mag de bouw of sloop starten of mogen de activiteiten meteen worden 
uitgevoerd, ook als u als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dit voorkomen of kunt u niet wachten? Dan kunt u de rechter 
vragen om een voorlopige beslissing te nemen. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit 
kan schriftelijk of online. Het schriftelijke verzoek stuurt u, samen met een kopie van uw beroepschrift, naar de Rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Als u het verzoek online wilt doen gaat u naar https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank 
en kiest u voor “voorlopige voorziening aanvragen tijdens bezwaarprocedure”. Voor meer informatie kunt u bellen met het 
Rechtspraak Servicecentrum. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 6161. U moet voor het indienen van een verzoek om 
een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.


