
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.
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Werkzaamheden Amstelhoek
Vanaf 15 augustus vinden er, in aansluiting op het werk aan de wegen in het centrum van Uithoorn, werkzaamheden aan de 
weg plaats in Amstelhoek. Als gevolg daarvan is de Prinses Irenebrug tot en met 23 september afgesloten voor autoverkeer. 
Fietsers en voetgangers kunnen wel van de brug gebruik maken.

Inwoners van Amstelhoek hebben eind mei een brief ontvangen om hen over de werkzaamheden te informeren. Het 
werk in Amstelhoek bestaat uit het aanbrengen van trottoirbanden, kolken en straatwerk. Ook legt de aannemer een 
verkeersgeleider aan en worden de voet- en fietspaden aangelegd. 
De komgrens bij Amstelhoek wordt verplaatst. Dit heeft als gevolg dat de rotonde op de kruising Mijdrechtse Zuwe - Ringdijk 
Tweede Bedijking, inclusief de fietsoversteek, binnen de bebouwde kom komt te liggen. Hierdoor verandert de voorrang 
van de fietsoversteek met de Mijdrechtse Zuwe. De oversteek wordt geaccentueerd met een drempel. Deze constructie 
zorgt ervoor dat fietsers veiliger van de kruising gebruik kunnen maken.

Gratis opfrissen van verkeerskennis
Verkeersregels veranderen. Telkens een klein beetje. Nieuwe verkeersborden, snelheden, wegmarkeringen en bijvoorbeeld 
voorrangsregels: wist u dat veertig procent van de verkeersregels in de afgelopen vijftien jaar is aangepast? Het is voor 
iedere weggebruiker belangrijk de veranderingen in de verkeersregels bij te houden. 

Op initiatief van Stichting Tympaan de Baat kunt u uw verkeerskennis opfrissen. Onder leiding van een deskundige 
voorlichter van Veilig Verkeer Nederland wordt u in 2 sessies bijgepraat over de huidige verkeersregels. Uiteraard is er 
ruimte voor vragen. Na afloop van de eerste sessie bestaat de mogelijkheid om een individuele praktijkles met een rijschool 
aan te vragen. Deze cursus is bedoeld voor senioren en is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Utrecht. 
Deelname is gratis, wel wordt verwacht dat u beide dagdelen komt. 

De bijeenkomst heeft een informatief karakter en het is dus geen examen. Deelname aan de theoriecursus is gratis. De 
kosten voor de praktijkles zijn voor eigen rekening en is uiteraard niet verplicht. Er plaats voor 35 deelnemers. Wees er dus 
snel bij, aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst.

Doelgroep: 
65+’ers in de gemeente De Ronde Venen

Wanneer:
Woensdag 21 September en 19 oktober van 10.00 – 12.00 uur.
Let op! Deelname aan beide dagen is verplicht.

Kosten:
Theoriebijeenkomsten gratis
Optioneel: praktijkrit á € 45,-

Waar:
Raadzaal in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. 3641 AL Mijdrecht.

Inschrijven:
U kunt zich inschrijven bij Veilig Verkeer Nederland, via https://vvn.nl/agenda/utrecht/vvn-opfriscursus-vinkeveen. 
U ontvangt van ons een bevestiging van deelname dat tevens uw toegangsbewijs is. 

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.

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

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

Vervolg - Bekendmakingen en mededelingen (week 34 – 26 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

Weidemolen 8 in Wilnis Realiseren van een dakterras Z/22/213795 11-08-2022

Achter de Kerken 15 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/22/213799 11-08-2022

Dorpsstraat 42 in Wilnis Herstellen fundering Z/22/213824 11-08-2022

Klijne Meer 66 in Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/22/213828 11-08-2022

Molenkade 2 B in Vinkeveen Bouwen recreatiewoning Z/22/213910 15-08-2022

Vossestaart 46 in Wilnis Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/22/213911 16-08-2022

Arkenpark De Plashoeve 30 in 
Vinkeveen

Het realiseren van een bijgebouw Z/22/213948 16-08-2022

Baambrugse Zuwe 25 in Vinkeveen Het slopen van een brug Z/22/213950 16-08-2022

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

  Werkzaamheden Prins Bernardlaan, 
Vinkeveen

Met ingang van maandag 5 september start (deels) 
reconstructie werkzaamheden aan Prins Bernardlaan te 
Vinkeveen en zal op maandag 24 oktober gereed zijn.
Deze werkzaamheden zijn i.v.m. verkeersveiligheid 
noodzakelijk. 

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden is als volgt:

Prins Bernardlaan 
Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en start 
eerste 2 weken met trottoir.
Aannemer zal bestrating werkzaamheden gelijktijdig met 
werkzaamheden Groenwest uitvoeren, om overlast zoveel 
mogelijk te beperken.
Tijdens werkzaamheden in werkvak (fase) zal de doorgang 
NIET mogelijk zijn

Aanwonenden worden middels een bewonersbrief 
geïnformeerd over o.a. Fasering en Parkeren.   

Tot slot:
• Er worden vooraankondiging bebording voor start 

werkzaamheden geplaatst.
• Werkzaamheden zijn afhankelijk van 

weersomstandigheden.

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 34 – 26 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 volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de 
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Ereprijs 30 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een bouwcontainer en een 
mobiel toilet i.v.m. verbouwing woning

Z/2022-021173 18-08-2022

Dorpsstraat 74 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen  van een Vuilcontainer Z/2022-021353 22-08-2022

Dorpsstraat 1 in  Mijdrecht Plaatsen tijdelijke bouwhekken voor de verbouwing 
voormalig ABN- AMRO pand

Z/2022-021335 22-08-2022

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

Polder Bovenlanden 
in Mijdrecht

Natuurrealisatie Bovenlanden Mijdrecht Z/22/200333 16-08-2022

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.

Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting Baambrugse Zuwe

De Baambrugse Zuwe is t.h.v. van huisnummer 206 op 01 september 2022 van 7.30 uur t/m 12.00 uur gedeeltelijk afgesloten.
Deze maatregel is nodig i.v.m. het verwijderen van een gasaansluiting.
Verkeer kan passeren maar houd rekening met een langere reistijd. Het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer R. Termeer van de firma 
Stedin B.V. via T. 06 – 25 00 86 03.

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

Kievitslaan 93 
in Vinkeveen

De gemeente heeft op 15 augustus 2022 een besluit genomen 
op de aanvraag met zaaknummer 2022-020452 voor een 
omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen 
vuilcontainer open voor de periode 2 september 2022 t/m 
23 december 2022 i.v.m. Verbouwing woonhuis nabij de 
Kievitslaan 93 te Vinkeveen. De vergunning is toegekend

Z/2022-020452 15-08-2022

Croonstadtlaan 111 
in Mijdrecht

De gemeente heeft op 18 augustus 2022 een besluit genomen 
op de aanvraag met zaaknummer 2022-020656 voor 
een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen 
bouwkeet mobiel toilet voor de periode 16 augustus 2022 
t/m 20 september 2022 i.v.m. Schilderwerkzaamheden 
Gemeentehuis nabij de Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. De 
vergunning is toegekend.

Z/2022-020656 17-08-2022

Wethouder van Damlaan 
1 in Wilnis

De gemeente heeft op 18 augustus 2022 een besluit genomen 
op de aanvraag met zaaknummer 2022-
020142 voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen 
van een uitweg op locatie Wethouder van
Damlaan 1. De omgevingsvergunning is toegekend.

Z/2022-020142 18-08-2022

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.

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Hofland

Hofland is t.h.v. van huisnummer 192 op 2 september 2022 van 10.00 uur t/m 13.00 uur gedeeltelijk afgesloten.
Deze maatregel is nodig i.v.m. het parkeren van een aanhanger tbv het aanbrengen van spouwmuurisolatie.
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 mevrouw G. Leliveld via 
T. 06 – 344 28 614.


