Gemeentenieuws
GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Hulp aan Oekraïne

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.

Bekendmakingen en mededelingen (week 37 – 16 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 verzonden

Amstelkade 66 in Amstelhoek

Plaatsen van dakkapel aan voorzijde woning

Z/22/214678

05-09-2022

Raadhuislaan 8 in Mijdrecht

renovatie 37 woningen Mijdrecht

Z/22/214741

05-09-2022

Groenlandse kade 9 in Vinkeveen

Groenlandse kade 9 in Vinkeveen

Z/22/214804

05-09-2022

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

Eendracht 1 in Mijdrecht

Ontheffing plaatsen vuilcontainer open
bouwkeet mobiel toilet

Z/2022/022869

05-09-2022

Godebaldstraat 20 in Mijdrecht

het verbreden van een uitweg

Z/2022/023097

07-09-2022

Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen

het verbreden van een uitweg

Z/2022/023438

12-09-2022

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

Laan van Binnenrust 20 in Abcoude

het vervangen van de bestaande
uitbouw en overkapping

Z/22/203298

05-09-2022

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.

RampZalige Fietsroutes
Op zondag 18 september organiseert de
historische vereniging een speciale fietsdag.
Die dag is de tentoonstelling in de R.K.-kerk
eenmalig gesloten. U kunt kiezen uit de drie
speciale routes. Deze fietsroutes voeren
u langs diverse ‘landmarks’, zogenoemde
posten, die in de tentoonstelling over 1672
uitgebreid toegelicht worden. In de routes
maken we zoveel mogelijk gebruik van
bestaande fietsknooppunten. Waar nodig
is een extra aanwijzing gegeven. Onderweg
passeert u diverse horecagelegenheden. Via
speciale QR-codes kunt u bij elk landmark een
gesproken toelichting beluisteren.
Het start- en eindpunt van de routes is bij
d’werkplaats, Herenweg 177 te Vinkeveen.
U kunt starten tussen 10.30 en 13.00 uur.
Bij het eindpunt ontvangt u een ‘historisch
aandenken’ en u kunt nog even nagenieten
van de aldaar georganiseerde ‘Teatime’’. We
verwachten u hiervoor uiterlijk 16.00 uur weer
terug bij d’werkplaats op Herenweg 177 in
Vinkeveen.

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

Samen voor
een veilige buurt

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.

Download de app

Download de app

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

burgernet.nl

Bekendmakingen en mededelingen (week 37 – 16 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.

Niet in behandeling genomen aanvragen 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 overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer Datum verzonden

Herenweg 242 R-62 in Vinkeveen

het vervangen van de woonboot

Z/22/200609 02-09-2022

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

Omschrijving

Zaaknummer Datum verzonden

Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen

het uitbreiden en verbouwen van het
woonhuis

Z/22/198898

05-09-2022

Rietgors 12 in Mijdrecht

het plaatsen van een airco op de dakkapel

Z/22/204153

06-09-2022

Conincksmeer 37 in Vinkeveen

het plaatsen van een dakopbouw

Z/22/202763

07-09-2022

Dominee Bleekerhof 25 in Abcoude

Verbouwing van de woning

Z/22/204585

08-09-2022

elanghebbenden 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.

Intrekking omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer Datum verzonden

Regenboog 65 in Vinkeveen

Opbouw op de garage

Z/22/213649

02-09-2022

Groenlandse kade 2A in Vinkeveen

Bouwen van een nieuwbouwwoning

Z/22/214111

06-09-2022

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.

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

Evenement/aanvraag

Tijdstip

Locatie

Activiteit

Vrijdag 30 september 2022

Schakel MEE

17.00 uur – 20.00 uur

Pijlstaartlaan 1,
3645 GR

Versterkt geluid

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

Evenement/aanvraag

Tijdstip

Locatie

Activiteit

Zaterdag 10 december tot en
met zondag 8 januari 2023

IJsbaan Mijdrecht

Van zondag tot en
zaterdag van 09.00
uur – 23.00 uur

Raadhuisplein,
3641 in
Mijdrecht

Versterkt geluid,
plaatsen ijsbaan

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 aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 28
oktober 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.

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Nabij Kwikstaart 40 in Mijdrecht De gemeente heeft op 6 september 2022 een besluit
genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022022753 voor een omgevingsvergunning voor een
ontheffing plaatsen vuilcontainer open vuilcontainer
dicht opslagcontainer bouwkeet mobiel toilet
steiger voor de periode 5 september 2022 t/m 30
september 2023 i.v.m. Bouwplaats tbv nieuwbouw 50
appartementen nabij de Kwikstaart 40 te Mijdrecht.
De vergunning is toegekend.

Z/2022/022753 06-09-2022

Nabij Eendracht 1 in Mijdrecht

Z/2022/022869 08-09-2022

De gemeente heeft op 8 september 2022 een besluit
genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022022869 voor een omgevingsvergunning voor een
ontheffing plaatsen vuilcontainer open bouwkeet
mobiel toilet voor de periode 20 oktober 2022 t/m 23
december 2022 i.v.m. Aanvraag bouwplaatsinrichting
t.b.v. container, dixi, bouwkeet en tijdelijke opslag
bouwmateriaal nabij de Eendracht 1 te Mijdrecht. De
vergunning is toegekend.

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.

Publicatie Verkeersbesluit
Datum van bekendmaking: 16 september 2022
Onderwerp: Aanwijzen artsenparkeerplaats en algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Kleiweg in Baambrugge
Locatie: Kleiweg 1A en het parkeerterrein op de Prinses Margrietstraat in Baambrugge
Aanleiding
Er is voor het adres Kleiweg 1A te Baambrugge een aanvraag gedaan voor het creëren van een algemene
gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein voor de Ichthus basisschool op de Prinses Margrietstraat en voor het
aanwijzen van een artsenparkeerplaats voor de huisartsen praktijk op de Kleiweg 1A . De gemeente wil mindervaliden
in staat stellen om een actief en mobiel leven te leiden. Daarnaast is het van belang dat huisartsen en specialisten die te
maken hebben met spoedeisende hulpverlening zo snel mogelijk op de plaats van bestemming zijn.
Besluiten
Op grond van voorstaande overwegingen besluit het college van burgemeester en wethouders tot het instellen van een
algemene gehandicaptenparkeerplaats bij de Ichthus basisschool op het parkeerterrein aan de Prinses Margrietstraat in
Baambrugge en een artsenparkeerplaats bij de Kleiweg 1A. Dit betreft het parkeervak dat zo dicht mogelijk gelegen is bij de
ingang van de huisartsenpraktijk. Dit wordt gedaan middels het bord E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop de tekst:
"arts" en van het bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990. Het E8 bord van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop de tekst:
“arts” ter hoogte van de Prins Mauritsstraat 2 te Baambrugge en het E6 bord van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van
de Prins Mauritsstraat 2 te Baambrugge worden verwijderd.
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.

