Gemeentenieuws
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 ofﬁciële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op ofﬁciële 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

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.
Tijdelijke doorgang
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de fietsoversteek tussen de kruising Ringijk
2e Bedijking - Mijdrechtse Zuwe en de kruising Mijdrechtse Zuwe - Piet Heinlaan van donderdag
8 september tot en met vrijdag 23 september afgesloten. Ter hoogte van Pothuizen komt een
tijdelijke doorgang zodat verkeer van en naar het dorp kan rijden.
Van maandag 23 september tot en met vrijdag 30 september wordt de drempel van de
fietsoversteek op de rotonde aangelegd. Ook dan wordt er een omleiding ingesteld die gebruik
maakt van de tijdelijke doorgang in de bocht, ter hoogte van de firma Pothuizen.
Tijdens beide omleidingen is de Mijdrechtse Zuwe richting Uithoorn nog afgesloten.

Brandweervrijwilligers gezocht
De VRU brandweerposten in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis zoeken nieuwe brandweervrijwilligers.
Voor geïnteresseerde inwoners die meer willen weten over het werk van de vrijwillige brandweer
organiseert de brandweer in september informatiebijeenkomsten.
Het werk als brandweervrijwilliger vraagt ﬂexibiliteit
U bent op uw werk en wordt opgepiept voor een uitslaande brand of (andere) spoedeisende
hulpverlening. Direct schakelt u over van uw reguliere werkzaamheden naar reddingswerk en
komt in actie zonder te weten wat er aan de hand is. Dat kan overdag zijn, maar ook ’s nachts.
Bent u daar tegen opgewassen? Dan is de brandweer in gemeente De Ronde Venen naar u op
zoek.

De brandweerposten zoeken mannen en vrouwen
Werken bij de brandweer is leuk, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.
Brandweervrijwilligers moeten aan een aantal eisen voldoen:
• Hun werk moet in de omgeving van de brandweerkazerne zijn. Het is namelijk belangrijk na
alarmering binnen enkele minuten op de brandweerpost te zijn.
• Zij moeten bereid zijn om op onverwachte momenten, als de pieper gaat, direct het werk of
andere bezigheden te laten voor wat het is en naar de post gaan.
• Minimaal 18 jaar zijn.
• In het bezit zijn van een goede lichamelijke conditie.
• Een opleiding hebben gevolgd op minimaal VMBO-niveau.
Brandweervrijwilliger krijgt vergoeding
De vergoeding verschilt per functie. Naast een vaste jaarvergoeding krijgen vrijwilligers een
vergoeding per uur: voor de wekelijkse oefensessies én voor de inzet tijdens incidenten. Ook zijn
vrijwilligers goed verzekerd.

Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Meer informatie over vrijwillige brandweer
Kijk dan op www.vru.nl/vrijwilligebrandweer of scan de QR-code:

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.

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.

Tuineigenaren: doe
mee met het gratis
bodemonderzoek naar
lood
In juni ontvingen eigenaren van tuinen waar
mogelijk lood in de bodem aanwezig is een
brief. Hierin riepen wij inwoners op om mee
te doen met een gratis bodemonderzoek naar
lood.
Deelname is enorm belangrijk. Want als er
te hoge gehalten lood in uw tuin aanwezig
zijn, dan kunnen wij ook maatregelen
nemen. Heeft u de brief ontvangen, maar
zich nog niet aangemeld? Ga dan naar
www.diffuuslooddrv.nl.

De brandweer biedt een carrière met veel afwisseling en spanning
Naast de eigen baan, studie of huishouden biedt de brandweer de mogelijkheid een
professionele en gewaardeerde carrière op te bouwen met veel afwisseling en spanning. Onze
brandweerkorpsen bestaan uit mensen met een diverse achtergrond: het zijn mannen en
vrouwen die naast hun brandweerwerk bijvoorbeeld elektricien, hovenier of arts zijn. Samen
zetten zij zich in voor de veiligheid van anderen. Werken bij de brandweer is meer dan paraat
staan en hulp verlenen. De intensieve samenwerking met brandweercollega’s levert een grote
groep vrienden op, die voor elkaar door het vuur gaan.

Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Ma t/m do 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

Hulp aan Oekraïne

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij de brandweer te werken of heeft u vragen? Kom dan
langs op een van de informatiebijeenkomsten in de brandweerkazernes in onze gemeente:
• 13 september 2022 post Mijdrecht, starttijd: 19:45 uur
• 21 september 2022 post Abcoude, starttijd: 19:15 uur
• 24 september 2022 post Wilnis, starttijd: 10:00 uur
Wilt u een van de bijeenkomsten bezoeken?
Stuur dan een e-mail naar werving.derondevenen@vru.nl om u aan te melden.

Samen voor
een veilige buurt

Download de app
of meld u aan op
Download
de app
burgernet.nl

Download de app
op
Download burgernet.nl
ofof
meld
u aanuop
meld
aan
burgernet.nl
de app

of meld u aan op
burgernet.nl

Bekendmakingen en mededelingen (week 35 – 2 september 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
oﬃciële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.oﬃcielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van
oﬃciële 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

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Datum
ontvangen

Wethouder van Damlaan 1 in Wilnis De gemeente heeft op 18 augustus 2022 een besluit
genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022020142 voor een omgevingsvergunning voor het
aanleggen van een uitweg op locatie Wethouder
van Damlaan 1 te Wilnis

Bouwvergunning Groenlandse kade 2A Z/22/214111

21-8-2022

Ereprijs 30 in Abcoude

25-08-2022

Nieuwbouw woonhuis

Demmerik 122 in Vinkeveen

Z/22/214166

22-8-2022

ontheffing plaatsen vuilcontainer dicht mobiel toilet Z/2022-021173
voor de periode 22 augustus 2022 t/m 18 oktober
2022

Overkapping terras dmv 4 staanders en
een dak

Herenweg 171 in Vinkeveen

Z/22/214196

23-8-2022

Dorpsstraat 1 in Mijdrecht

ontheffing plaatsen bouwhekken voor de periode 1
augustus 2022 t/m 1 juni 2023

Z/2022-021335

25-08-2022

Dukaat 1 Mijdrecht

De gemeente heeft op 25 augustus 2022 een besluit
genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022018999 voor een omgevingsvergunning voor het
aanleggen van een uitweg op locatie Dukaat 1. De
omgevingsvergunning is toegekend.

Z/2022-018999 25-08-2022

Globale locatie

Omschrijving

Groenlandse kade 2A in Vinkeveen

Zaaknummer

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:
Datum
ontvangen

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Hofland 212 in
Mijdrecht

Op 22 augustus 2022 heeft de gemeente een aanvraag
ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een
ontheffing plaatsen Vuilcontainer dicht nabij de Hofland
212 te Mijdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder
zaaknummer:2022-021383

Z/2022-021383 22-08-2022

Baambrugse Zuwe 112
in Vinkeveen

Tijdelijk plaatsen van een container i.v.m.
tuinwerkzaamheden

Z/2022-021757

Baambrugse zuwe 163
in Vinkeveen

Aanleggen uitweg

Z/2022-021875 25-08-2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:
24-08-2022

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
Evenement/aanvraag

Woensdag 13 juli 2023

Vinkeveense jaarmarkt 2023

Tijdstip
Vanaf 09.30 uur – 21.00 uur

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 MiddenNederland, 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.

Intrekking omgevingsvergunningen

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

Datum

Z/2022-020142 22-08-2022

Locatie

Activiteit

Herenweg,
Heulweg,
Kerkelanden,
de Vink en
Demmerik,
3645 in
Vinkeveen

Versterkt geluid,
(gedeeltelijke)
wegafsluitingen

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 19 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.

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

Wilnisse Zuwe 15D in Wilnis

Het bouwen van een nieuwe schuur
(kraamhotel voor paarden)

Z/22/204118

19-08-2022

Herenweg 126 in Vinkeveen

verbouwing van de woning

Z/22/204414

24-08-2022

Donkereind 28 A in Vinkeveen

Voor het tijdelijk wonen in de schuur

Z/22/202827

25-08-2022

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Maximalaan 1 in Vinkeveen

Plaatsen van een balk

Z/21/194283

12-07-2022

de Hoef Westzijde 41 in de Hoef de restauratie van de wagenschuur

Z/22/199376

19-08-2022

Waterlelie 5 in Abcoude

Het plaatsen van een dakkapel in het
voorgeveldakvlak

Z/22/213458

19-08-2022

Marickenlaan 53 in Wilnis

Dakkapel

Z/22/203289

22-08-2022

Winkeldijk 25 in Vinkeveen

Het tijdelijk plaatsen van een loods

Z/22/204192

23-08-2022

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 MiddenNederland, 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.

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Cliffordweg 1 in Waverveen

De vervangende nieuwbouw van een
bestaande schuur

Z/22/204168

24-08-2022

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.

Publicatie Verkeersbesluit
Datum van bekendmaking: 2 september 2022
Onderwerp: Aanpassen voorrangssituatie bij rotonde Ringdijk 2e Bedijking/Mijdrechtse Zuwe in Amstelhoek
Locatie: Rotonde Ringdijk 2e Bedijking/Mijdrechtse Zuwe te Amstelhoek
Aanleiding
De rotonde Ringdijk 2e Bedijking/Mijdrechtse Zuwe komt binnen de bebouwde kom te liggen. de landelijke richtlijn is
dat fietsers bij rotondes binnen de bebouwde kom voorrang hebben. Het is aan de hand van dit besluit mogelijk om de
voorrangssituatie ten gunste van de fietser aan te passen. Het is ook wenselijk dat de (brom)fietsers ter hoogte van deze
rotonde voorrang hebben op het overige verkeer, aangezien de fietsoversteek onderdeel van een belangrijke fietsroute is.
het aanpassen van de voorrangssituatie verbetert de verkeersveiligheid en stimuleert het fietsen.
Besluiten
Op grond van de in het besluit genoemde overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot het aanpassen van de
voorrangssituatie bij de rotonde Ringdijk 2e bedijking/ Mijdrechtse Zuwe, door het verwijderen van bord B06 op de Ringdijk
2e Bedijking in Amstelhoek incl. haaientanden (op het fietspad) en het plaatsen van bord B06 op de Ringdijk 2e Bedijking in
Amstelhoek incl. haaientanden (op de rijbaan voor auto’s).
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
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 Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd
wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om
een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen
het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn.
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan
de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus
16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen.
Voor het indienen van een verzoek tot
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.
Contact
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te
stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet
meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.

Waverveen, gedeeltelijke afsluiting fietspad Hoofdweg
Het fietspad langs de Hoofdweg is t.h.v. van huisnummer 14 A op 6 september 2022 en op 13 september 2022 van 8.00 uur
t/m 10.00 uur gedeeltelijk afgesloten.
Deze maatregel is nodig i.v.m. een boring en grondwaterbemonstering.
Het fietspad kan gebruikt worden, maar er zal één rijstrook niet beschikbaar zijn.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer B. Celie van de firma
Tauw via T. 06 – 53 16 56 83.

Bekendmakingen en mededelingen (week 35 – 2 september 2022)
Bekendmaking Veiligheidsregio Utrecht van ontwerp-rampbestrijdingsplan op grond
van het Besluit veiligheidsregio’s, inrichting SC Johnson Mijdrecht betreffende de locatie
Groot Mijdrechtstraat 81 te Mijdrecht
Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s,
voornemens is het herziene rampbestrijdingsplan SC Johnson Mijdrecht, Groot Mijdrecht 81 te Mijdrecht, vast te stellen.
Het rampbestrijdingsplan is herzien op grond van artikel 6.1.7 Besluit veiligheidsregio’s wat voorschrijft dat een
rampbestrijdingsplan ten minste éénmaal per drie jaar opnieuw moet worden beproefd. Er is geen sprake van nieuwe
risico’s of ontwikkelingen.
Doel en reikwijdte
In het rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis
van tevoren te voorzien is. Aan de hand van deze scenario’s wordt in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop
beschreven.
Terinzagelegging
Alvorens het herziene plan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal het plan in ontwerp, conform

afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, vanaf vrijdag 26 augustus 2022 gedurende een periode van zes weken ter inzage
liggen. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzagelegging een zienswijze naar voren brengen.
Het plan ligt fysiek ter inzage op de volgende locaties:
• Gemeente De Ronde Venen, Gemeentehuis, Croonstadtlaan 111, Mijdrecht. Zie Contact en openingstijden - Gemeente
De Ronde Venen voor de actuele openingstijden.
• Veiligheidsregio Utrecht, Belcampostraat 10, Utrecht (receptie). Deze locatie is op werkdagen geopend van 09.00 tot
17.00 uur
Daarnaast is het ontwerp van het plan beschikbaar via www.vru.nl.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen tot vrijdag 7 oktober 2022 kenbaar gemaakt worden bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
Utrecht. Na afloop van deze periode zal het dagelijks bestuur, met inachtneming van de ingekomen zienswijzen, het
rampbestrijdingsplan definitief vaststellen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verzonden naar:
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, ter attentie van mevrouw B. Bakker, Postbus 3154, 3502 GD Utrecht. Voor
meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mevrouw B. Bakker, telefoon 088 – 878 3716, e-mail b.bakker@vru.nl.

Programma De Ronde Venen

zaterdag 10 & zondag 11 september 2022
Landelijk thema: Duurzaamheid

Dit jaar zijn er weer leuke activiteiten, zoals tentoonstellingen, foto-exposities, interessante presentaties en muzikale optredens.
Altijd al benieuwd geweest hoe die ene kerk, of dat monument waar u dagelijks langs fietst er van binnen uit ziet, en welke geschiedenis er achter ligt?
Kom langs, ontdek en verwonder! Open Monumentendag is een belevenis voor jong en oud.

Volgend weekend weer een editie van de Open Monumentendag!

Hieronder leest u het programma:

monument

openingstijden

activiteiten

Janskerk Mijdrecht
Janskerkplein 1 Mijdrecht

zaterdag 12.00 – 17.00 uur

•
•
•

H.H. Cosmas en
Damianuskerk
Kerkstraat 23 Abcoude

zaterdag 13.00 – 16.00 uur
zondag 13.00 – 16.00 uur

Er worden “kerkschatten” tentoongesteld en de toren kan onder begeleiding beklommen worden.

Dorpskerk Baambrugge
Dorpsstraat 2, Baambrugge

zaterdag 11.00 – 16.00 uur

Er wordt een podium gegeven aan Baambrugse muzikanten. Elk half uur treedt een nieuwe muzikant op.

H. Hart van Jezuskerk
Kerklaan 2, Vinkeveen

zaterdag 10.00 – 16.00 uur
zondag 10:00 – 16:00

•
•
•

Bespeling van het Wander–Beekesorgel, op diverse tijden
Op zaterdag beklimming van de toren om 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15 en 15:15
Expositie 1672 RampZalig

H. Johannes de Doperkerk
Driehuisplein 1, Wilnis
(grens Mijdrecht)

zaterdag 10.00 – 16.00 uur

•
•
•
•
•
•

Fort bij Abcoude
Molenweg 19, Abcoude

zondag 11:00 – 16:00 uur

•
•
•

Start van het grote restauratieproject van het Maarschalkerweerd-orgel
10.30 uur ontvangst, koffie/thee met orgeltaartje
11.00 uur de befaamde organist Stephan de Wijgert speelt Gustav Holst
11.15 uur symbolische verwijdering eerste orgelpijp
11.30 uur afsluiting door voorzitter Projectgroep Peter Forsthövel
Doorlopend rondleidingen, torenbeklimmingen en audiovisuele presentatie van het Kerkinterieur door Henk
Butink
Op diverse tijden korte orgelconcerten.
Onder begeleiding van een fortengids op ontdekkingstocht door fort en fortterrein, diverse tijden
Reserveren van tickets verplicht via www.nm/forbijabcoude

Regionaal Historisch Centrum zaterdag 10.00 – 16.00 uur
Vecht en Venen
Schepersweg 6E, Breukelen

•
•
•
•

Leuke activiteiten om kennis te laten maken met het archief
Tentoonstelling ‘Soldaten in de streek 1672-1673, Restanten van het Rampjaar in het archief’
Rampjaar-activiteiten voor alle leeftijden
Archiefwinkel met interessante boeken uit de regio

Jachthaven en hotel Borger
Herenweg 240, Vinkeveen

Zaterdag 10:00-15:00

•
•
•

10:00 opstarten van de Brons dieselmotor veentrekmachine
Verhaal van hand baggeren naar machinaal baggeren
Uitleg vordering restauratie

Spoorhuis / Cultuurpunt
Vinkeveen
Demmerik 68, Vinkeveen

Zondag 12:00-16:00

•

KRM Hervormde kerk Wilnis
Kon. Julianalaan 23, Wilnis

Zaterdag 11:00-17:00

Lokale artiesten en gezelschappen tonen hun kunsten in Spoorhuis Vinkeveen, Gemaal de Ruiter en
bij Kaasboerderij Van der Arend
Rode draad bij alle optredens is het lied ‘Het Water Brult’ Je vijand is je vriend’ van Maarten van
Roozendaal, waarbij in dit geval wordt verwezen naar het water. Water als vijand bij overstromingen,
maar ook een vriend om op te varen, in te zwemmen en van te genieten.
Buiten bij Gemaal De Ruiter staat en foodtruck en kunt u plaatsnemen voor een kop koffie of thee.
Tussen 11:00 en 12:00 verzorgt het kinderkoor een uitvoering
De kerktoren kan worden beklommen
Het orgel wordt bespeeld.

•
•
•
•
•

Speciale aandacht voor monumentale Bätz-orgel dat 180 jaar geleden in gebruik is genomen
Concerten en oude foto’s
Presentatie plannen herbestemming De Rank

Informatie over openstellingen en activiteiten ook op www.openmonumentendag.nl

