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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

Open Monumentendag in Wilnis: tentoonstelling en
najaarsmarkt

Aanstaande zaterdag is de jaarlijkse Open Monumentendag met het thema duurzaamheid.
Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur worden er ook verschillende evenementen in Wilnis georganiseerd.
Zo is er in de Ontmoetingskerk een tentoonstelling met prachtige foto’s van het Rondeveense
landschap. Ook kunt u genieten van de najaarsmarkt in de Dorpsstraat.

Volg de gemeente op Facebook
facebook.com/derondevenen
instagram.com/gemeentedrv
twitter.com/gemeentedrv
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veilige
buurt

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

Download de app
of meld u aan op
burgernet.nl

Samen
voor een
veilige
buurt

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.

Download de app
of meld u aan op
burgernet.nl

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
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.

Bekendmakingen en mededelingen (week 36 – 9 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

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

Wilgenlaan 11 in Vinkeveen

Legaliseren steiger

Z/22/214294

25-08-2022

Starnheim 14 in Abcoude

Uitbreiding op de 2e verdieping

Z/22/214355

26-08-2022

Gein-Noord 80 in Abcoude

Zonnepanelen koetshuis

Z/22/214362

26-08-2022

Secretaris Munniklaan 15 in Wilnis

Plaatsen dakkapel aan de voorzijde

Z/22/214373

28-08-2022

Westerlandweg 4 in Mijdrecht

Sloop oude boerderij

Z/22/214439

29-08-2022

Download de app
of meld u aan op
burgernet.nl

Garsten 6 in Abcoude

Spiegelen bestaande dakopbouw

Z/22/214395

29-08-2022

Heulweg 22 in Vinkeveen

Aanbrengen dakopbouw

Z/22/214480

30-08-2022

Dodaarslaan 70 in Vinkeveen

Plaatsen dakkapel op het achterdakvlak Z/22/214460

30-08-2022

Herenweg 173 in Vinkeveen

Plaatsen van tweetal overkappingen

Z/22/214490

30-08-2022

Cornelis Beerninckstraat 46 in Mijdrecht

Nok verhoging bestaand woonhuis

Z/22/214493

30-08-2022

Kavel F1806 op 'Achter Waterrijk'

Planten boompjes op erfgrens legakker

Z/22/214523

31-08-2022

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

Kwikstaart 44 in Mijdrecht
(Nieuwbouwlocatie)

Tijdelijke inrichting bouwplaats i.v.m.
nieuwbouw

Z/2022/022753

05-08-2022

Baambrugse Zuwe 112 in Vinkeveen

Ontheffing plaatsen Vuilcontainer open Z/2022/021757

24-08-2022

Zand en jaagpad 18 in Baambrugge

ontheffing plaatsen Vuilcontainer open

29-08-2022

Z/2022/022084

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

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

Ruwelspad 1 in Abcoude

Tijdelijke huisvesting (kleedruimte en
sportkantine)

Z/22/204560

30-08-2022

Dominee Bleekerhof 25 in Abcoude

Verbouwen van de woning

Z/22/204585

30-08-2022

Rijksstraatweg 163 in Baambrugge

Wijzigen bestemming schuur in
vergader- werkshopruimte

Z/22/204623

30-08-2022

Burgemeester Padmosweg 206 in
Wilnis

Het verbouwen en vergroten van het
bestaande hoofdgebouw

Z/22/204197

31-08-2022

Publicatie Verkeersbesluit
Datum van bekendmaking: 9 september 2022
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De
Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
Het inrichten van een openbare gehandicaptenparkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Heulweg 46 in Vinkeveen.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 9 september 2022
gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.
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 De Ronde
Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van
het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen
dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u
de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een
voorlopige voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar
heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van
het
bezwaarschrift,
worden
ingediend
bij
de
voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift
ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek
om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht)
verbonden.

Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting
Achterbos
Achterbos is tussen huisnummer 47 en 53 B op 15, 16 en 19
september 2022 van 7.00 uur t/m 17.00 uur gedeeltelijk
afgesloten. Het verkeer zal worden geregeld met
verkeersregelaars.
Er zullen tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn; in
verband met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk
deze dagen hier niet te parkeren.
Deze maatregel is nodig i.v.m. de aanleg van een kabeltracé.
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 S. Rijpstra van de
firma Buko Infrasupport via T. 030 – 303 13 00.

Waverveen, gedeeltelijke afsluiting
fietspad Hoofdweg
Het fietspad langs de Hoofdweg is t.h.v. van huisnummer
14 A 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 36 – 9 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.

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

Omschrijving

Zaaknummer Datum verzonden

Van Geijnweg 2 in Mijdrecht

Nieuwbouw bedrijfspand

Z/22/201041

29-08-2022

Adelricusstraat 14 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakopbouw

Z/22/204631

30-08-2022

Geerkade 24 in Wilnis

Het vergroten van de schuur en het deels
inrichten als Bed & Breakfast

Z/22/198670

30-08-2022

Industrieweg 54 in Mijdrecht

Het opnieuw indelen (met
Z/22/204552
brandcompartimenteringen) en het wijzigen
van de gevel

31-08-2022

Bozenhoven 4 in Mijdrecht

Het aanbrengen van zonnepanelen

Z/22/204815

31-08-2022

Dorpsstraat 24 in Baambrugge

Aanbrengen zonnepanelen op bijgebouw

Z/22/213555

01-09-2022

Lange Meer 18 in Vinkeveen

Het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel

Z/22/213415

01-09-2022

Kerkstraat 104 in Abcoude

Het uitbreiden van het dak en het
verplaatsen van de bestaande dakkapel

Z/22/210778

01-09-2022

Wethouder van Damlaan 67 in Wilnis Het vervangen van de dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/204724

01-09-2022

Wethouder van Damlaan 67 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/212204

01-09-2022

Rozenobel 17 in Mijdrecht

Z/22/211674

01-09-2022

Het plaatsen van een dakopbouw op de
bestaande uitbouw

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.

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

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.

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag Tijdstip

Maandag 19 ANWB Streetwise
september

Van 08.00 uur –
14.30 uur

Locatie

Activiteit

Ichtusschool Dorpstraat 4,
1396 KJ Baambrugge

Tijdelijk afsluiten de Prins Johan
Frisostraat

Deze aanvraag ligt 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 15 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 aanvragen kunt u krijgen via T. 0297 29 16 16

Publicatie Verkeersbesluit
Datum van bekendmaking: 9 september 2022
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
Het inrichten van een openbare gehandicaptenparkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij
Zilverschoon 11 in Abcoude.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 9 september 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.
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 De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat
uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige
voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft
gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U
kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Dorpsstraat 74 in Mijdrecht

plaatsen vuilcontainer open voor de periode
23 augustus 2022 t/m 30 september 2022

Z/2022/021353

25-08-2022

Hofland 212 in Mijdrecht

ontheffing plaatsen vuilcontainer dicht voor
de periode 22 augustus 2022 t/m 31 maart
2023

Z/2022/021383

25-08-2022

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8a van de Wet ruimtelijke ordening juncto
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang
van 10 september 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied-West (met planidentificatienummer:
NL.IMRO.0736.BP023BgbWestherz-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder
ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

Baambrugse Zuwe 112 in Vinkeveen ontheffing plaatsen vuilcontainer open
voor de periode 26 augustus 2022 t/m 17
september 2022

Z/2022/021757

30-08-2022

•

Zand en jaagpad 18 in Baambrugge ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor
de periode 17 oktober 2022 t/m 7 november
2022

Z/2022/022084

30-08-2022

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 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.

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

Evenement/aanvraag

Zaterdag
Dorpsloop Baambrugge
5 november
2022

Zondag 6
november
2022

De zilveren Turfloop

Tijdstip

Locatie

Activiteit

Van 13.00 uur
– 18.00 uur

Start en
finish aan de
Kleiweg, 1396 in
Baambrugge

Wegafsluiting, Beatrixstraat van
14.00 uur – 16.00 uur. Brugstraat,
Dorpstraat,Binnenweg/Zuwe van 15.00
uur – 16.00 uur.
Kleiweg, Horn, Winkeldijk van 15.00 uur –
16.30 uur.

Van 10.00 uur
– 13.00 uur

Start en finish bij
de Hoofdweg,
3641 in Mijdrecht

Wegafsluitingen, Hoofdweg vanaf
de rotonde Oosterlandweg t/m de
kruising Molenland/Hoofdweg/ De Hoef
Oostzijde. Westerlandweg vanaf de
kruising Molenland t/m de kruising Oude
Spoorbaan.
De Hoef Oostzijde parcour langs de
kromme Mijdrecht tot de Oude Spoorbaan.
Schattekerkerweg vanaf De Hoef Oostzijde
t/m de Oosterlandweg. Verder tot de
opgang bij de Kerkvaart.
Oosterlandweg tussen de rotonde
Hoofdweg en Schattekerkerweg.

Ontwerpbestemmingsplan “1e herziening Buitengebied-West”

•
•

De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in
Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar
omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
NL.IMRO.0736.BP023BgbWestherz-ow01.
De authentieke ontwerpplanbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/
manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Toelichting
Het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied-West’ repareert de in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State vernietigde plandelen van het bestemmingsplan Buitengebied-West voor de locaties A.C.
Verhoefweg 2a Mijdrecht, Amstelkade 118 Wilnis, De Hoef Oostzijde 22 en De Hoef Westzijde 5b . Daarnaast worden met
het bestemmingsplan enkele kennelijke verschrijvingen in het bestemmingsplan Buitengebied-West hersteld. Tot slot is
in het bestemmingsplan een door de provincie Utrecht en de gemeente overeengekomen herformulering opgenomen van
de artikelen 3.7.3 onder e en 4.7.3 onder e van de planregels van het bestemmingsplan Buitengebied-West waartegen de
provincie Utrecht een reactieve aanwijzing heeft gegeven.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 10 september 2022 tot en met 21 oktober 2022, kan een ieder op het
ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde
Venen. Deze zienswijze kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen
worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor
mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Sven Hambuckers van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag tot
en met donderdag en vrijdagochtend telefonisch te bereiken via 0297 551502.

Ontwerpbestemmingsplan Oudhuijzerweg 41 in Wilnis
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8a van de Wet ruimtelijke ordening
juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met
ingang van 10 september 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Oudhuijzerweg 41’ in Wilnis (met planidentificatienummer:
NL.IMRO.0736.BP051oudhuizer41-OW01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder
ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:
• De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in
Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar
omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0736.BP051oudhuizer41-OW01.
• De authentieke ontwerpplanbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/
manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.
Toelichting
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oudhuijzerweg 41’ maakt het planologisch mogelijk dat de bedrijfsbestemming wordt
vervangen door een woonbestemming. Naast de bedrijfsbestemming was het planologisch toegestaan om een woonark
te plaatsen, deze mogelijkheid komt met het nieuwe bestemmingsplan te vervallen. Het bestemmingsplan maakt het
planologisch mogelijk dat één woning op het perceel gebouwd kan worden.

Bekendmakingen en mededelingen (week 36 – 9 september 2022)
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 10 september 2022 tot en met 21 oktober 2022, kan een ieder op het
ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde
Venen. Deze zienswijze kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen
kunnen worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in
Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Gert Jan Kerssies van de afdeling Ruimte. Hij is op
maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 0297 291616.

Baambrugge, gehele wegafsluiting Zand- en Jaagpad
Het Zand- en Jaagpad is t.h.v. huisnummer 6 van 12 september 2022 om 07.00 uur t/m 15 september 2022 om 16.00 uur in
zijn geheel afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting geldt ook voor voetgangers en fietsers.
Ten behoeve van de bereikbaarheid van de woningen geldt er tijdelijk geen éénrichtingsverkeer. De huisnummer 1 t/m 5
zijn bereikbaar vanuit de richting van Rijkstraatweg 69. De huisnummers 6 t/m 42 zijn bereikbaar vanuit de richting van
Rijkstraatweg 47.
Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken.
Deze maatregel is nodig i.v.m. het verhelpen van een gaslek.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer W. Woudenberg van de
firma Heuvelrug Verkeerstechniek T. 06 – 46 36 52 41.

Mijdrecht, gehele afsluiting Gravenstraat, Hertogenstraat, Landsherenstraat en
Assessorstraat en gedeeltelijke afsluiting Johan van Renessestraat
In de week van 12 t/m 16 september 2022 worden de Gravenstraat, Hertogenstraat, Landsherenstraat, Assessorstraat en
Johan van Renessestraat in delen afgesloten.

De reden voor deze afsluiting
Deze afsluiting is nodig om met een vrachtwagenhoogwerker diverse woningen voor vleermuizen ongeschikt te maken in
opdracht van GroenWest. Dit naar aanleiding van een ontheffing die door de provincie Utrecht verleend is.
Wat er precies wordt afgesloten
Op de dagen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de betreffende straat, is die straat in zijn geheel afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer en mag er in die straat niet geparkeerd worden. Voor fietsers en voetgangers geldt de afsluiting
niet.
De dagen dat de straten zijn afgesloten
Gravenstraat: geheel afgesloten op 12 en 13 september 2022 van 08.00 uur t/m 17.00 uur.
Er geldt dan tevens een parkeerverbod.
Hertogenstraat: geheel afgesloten op 13 en 14 september 2022 van 08.00 uur t/m 17.00 uur.
Er geldt dan tevens een parkeerverbod.
Landsherenstraat: geheel afgesloten op 14 en 15 september 2022 van 08.00 uur t/m 17.00 uur.
Er geldt dan tevens een parkeerverbod.
Assessorstraat: geheel afgesloten op 15 en 16 september 2022 van 08.00 uur t/m 17.00 uur.
Er geldt dan tevens een parkeerverbod.
Johan van Renessestraat: er geldt van 12 t/m 16 september 2022 in delen een parkeerverbod, afhankelijk van het verloop
van de werkzaamheden. Verkeer kan de gehele periode passeren.
Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. de Jong van de firma GroenWest via T.
088 - 012 90 00.

