
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.

Loop jij met een 
goed idee rond voor 
energiearmoede?
Buurthuizen, verenigingen of andere 
bewonersorganisaties kunnen nu het 
BuurtBespaarBudget aanvragen voor 
projecten om buurtbewoners en/of het 
buurthuis te helpen in het verlagen van de 
energierekening. 
Met als belangrijkste doel juist mensen te 
bereiken die daar nu de meeste baat bij hebben. 
De bijdrage vanuit het BuurtBespaarBudget is 
minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro. 
Meer weten? Ga naar www.lsabewoners.nl/
buurtbespaarbudget 

‘Taalachterstand bemoeilijkt deelname aan samenleving’
Samen aan de slag tegen laaggeletterdheid

Wethouders van de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-
Amstel en Uithoorn hebben hun handtekening onder het Taalakkoord gezet.

Bijna 50 organisaties in de regio – waaronder 
De Ronde Venen – gaan zich inzetten om 
laaggeletterdheid terug te dringen. Dat 
hebben ze afgesproken in het Taalakkoord 
regio Groot-Amsterdam. Vorige week hebben 
8 gemeentes en bijna 40 maatschappelijke 
organisaties deze overeenkomst ondertekend.

De omvang van het probleem is groot, blijkt 
uit cijfers van Stichting Lezen en Schrijven. 
Landelijk zijn er 2,5 miljoen mensen 
laaggeletterd. In de regio Groot-Amsterdam 
gaat het om 14% van de inwoners tussen de 
16 en 65 jaar. Bij de regiobewoners boven de 
65 jaar ligt dit percentage op 25%. En 24% 
van de jongeren tot 15 jaar loopt het risico om 
laaggeletterd te worden. 

Meer schulden
Mensen met laaggeletterdheid hebben moeite 
met lezen, spreken, schrijven en/of rekenen. Ook 
vinden ze het bijhouden van de administratie 
en financiën vaak lastig en zijn ze digitaal niet 
zo vaardig. Deze taalachterstand drukt een 
zwaar stempel op hun privé- en werksituatie. 
Zo is ongeveer de helft van de mensen met 
problematische schulden laaggeletterd. 
Ook heeft deze groep een grotere kans om 
langdurig in armoede te leven en heeft vaker 
schuldhulpverlening nodig. 

Slechtere gezondheid
Mensen met laaggeletterdheid hebben meer 
moeite een baan te vinden en zijn vaker 

‘Laaggeletterdheid bespreken en 
signaleren’

“Er heerst veel schaamte rond 
laaggeletterdheid. Niemand komt er 
graag voor uit dat hij of zij de Nederlandse 
taal niet goed begrijpt of moeite heeft 
met formulieren invullen. Daarom 
is het belangrijk dat hulpverleners 
laaggeletterdheid snel herkennen”, zegt 
voorzitter Menco Dane van Humanitas 
Amstelland, medeondertekenaar van het 
Taalakkoord. “Onze vrijwilligers komen 
thuis bij mensen met taalproblemen. 
Door het Taalakkoord krijgen ze scholing 
om dit te bespreken en te signaleren, en 
eventueel door te verwijzen naar goede 
taalondersteuning.”‘Lieve mensen die helpen met leren’

Paméla Melkert is ervaringsdeskundige 
en taalambassadeur van Stichting 
ABC, vrijwilligersorganisatie van en 
voor laaggeletterden. Ze is blij met 
het Taalakkoord. “Voor mensen die 
laaggeletterd zijn, is vaak de drempel te 
hoog om naar een bibliotheek te gaan. Al 
die moeilijke boeken... Veel mensen zijn 
vroeger op school gepest, omdat ze moeite 
hadden met taal. Maar ze hoeven niet bang 
te zijn. Ik vind het fijn dat de bibliotheken 
en taalhuizen zich openstellen en willen 
laten zien: hier zijn lieve mensen die je 
willen helpen met leren.”

‘We doen het samen’

Hanneke Paul, projectleider Sociaal Domein 
bij de regionale bibliotheek Angstel, Vecht 
en Venen, was zeer gemotiveerd om haar 
handtekening onder het Taalakkoord te 
zetten. “In de bibliotheken helpen we samen 
met Tympaan-De Baat, bijvoorbeeld via 
het Taalhuis, mensen beter Nederlands te 
lezen, spreken, schrijven en luisteren. Door 
het Taalakkoord kunnen de vrijwilligers 
binnen ons netwerk laaggeletterdheid 
eerder signaleren en mensen beter helpen. 
Of zorgen voor een warme overdracht naar 
een andere organisatie. Want we doen het 
samen.”

afhankelijk van een uitkering. Degenen die wel 
een baan gevonden hebben, zijn vaker ziek en 
presteren dikwijls onder hun kunnen. Vergeleken 
met niet-laaggeletterden zijn laaggeletterden 
gemiddeld ongezonder en maken ze meer 
gebruik van zorg, concludeert Stichting Lezen en 
Schrijven. 

Communiceren in eenvoudige taal
De ondertekenaars van het Taalakkoord regio 
Groot-Amsterdam willen met verschillende 
activiteiten laaggeletterdheid tegengaan. 
Medewerkers van de ondertekenende 
organisaties krijgen een gratis training. 
Daardoor leren ze taalachterstand sneller 
herkennen en weten ze beter wat ze moeten 
doen. Ook kunnen ze deelnemen aan een korte 
cursus ‘Communiceren in eenvoudige taal’. 
Medewerkers die niet taalvaardig zijn, krijgen de 
mogelijkheid om de taal op de werkvloer te leren. 

Ondertekening door 2 wethouders 
Met de ondertekening door 2 wethouders 
benadrukt gemeente De Ronde Venen het 
belang dat zij hecht aan het Taalakkoord. 
Wethouder Cees van Uden (Participatie): 
“Meedoen aan de samenleving begint met een 
goede beheersing van de taal. Laaggeletterdheid 
bemoeilijkt die participatie. Hoe meer hulp met 
het beter leren beheersen van de taal, hoe meer 
mensen meedoen aan de samenleving. Goed 
communiceren vergroot daarnaast de kans op 
een baan. Deelnemen aan het arbeidsproces is 
goed voor het persoonlijk welzijn.”

Vacatures beter vervullen
Vanuit haar portefeuille Economie stelt collega-
wethouder Anja Vijselaar: “Van Rondeveense 
bedrijven hoor ik hoeveel vacatures zij hebben. 
Voor het goed functioneren van een werknemer 
is een goede vakopleiding alleen niet genoeg. 
Als gemeente kunnen wij helpen mensen 
taalvaardiger en digitaal vaardiger te maken, 
zodat de openstaande vacatures beter vervuld 
kunnen worden.”

Gemeentehuis en 
afvalbrengstations 
gesloten op maandag 
3 oktober

Het gemeentehuis is maandag 3 oktober 
gesloten vanwege een bijeenkomst 
voor alle medewerkers. De gemeente is 
die dag ook telefonisch niet bereikbaar. 
De afvalbrengstations in Mijdrecht en 
Abcoude zijn ook gesloten.

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.



Bekendmakingen en mededelingen (week 38 – 23 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 
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 verzonden

Meerzicht 31 in Abcoude Het vervangen van een schutting Z/22/214861 08-09-2022

Johan van Renessestraat 18 in 
Mijdrecht

Het gebruik van een aantal ruimten tbv 
peutergroep en BSO Kind en Co

Z/22/214868 09-09-2022

Demmerik 128A in Vinkeveen Nieuwbouw woning  op kavel 732  ter 
hoogte van nr. 128a-1 

Z/22/214875 09-09-2022

Hofland 170 in Mijdrecht Plaatsen dakkapel aan zijkant woning Z/22/214883 09-09-2022

Stationsstraat 12 in Abcoude Plaatsen warmtepomp Z/22/214891 09-09-2022

Uitweg 25 A in Vinkeveen Aanbrengen van erfverharding Z/22/214925 12-09-2022

Dorpsstraat 23 in Mijdrecht Vervangen van kozijnen/ramen voor en 
achterzijde van de woning

Z/22/214932 12-09-2022

Koraal 37 in Mijdrecht Vervangen dakkapellen Z/22/214987 12-09-2022

Arkenpark Mur 2 in Vinkeveen Vervangingsvergunning woonark Z/22/214958 12-09-2022

Demmerik 128 C in Vinkeveen Nieuwbouw woning Z/22/215026 13-09-2022

Lakenveld 8 in Abcoude Plaatsen schuur Z/22/215000 13-09-2022

Proostdijstraat 34 in Abcoude Uitbreiden van de woning Z/22/215067 14-09-2022

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

Ereprijs 39 in Abcoude ontheffing plaatsen Vuilcontainer dicht 
Mobiel toilet nabij de Ereprijs 39 te Abcoude.

Z/2022/023516 12-09-2022

Steven van Rumelaerstraat 37 in 
Mijdrecht

ontheffing plaatsen Autolaadkraan op de 
weg

Z/2022/023544 12-09-2022

Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen het verbreden van een uitweg aan de 
Baambrugse Zuwe 194 te Vinkeveen

Z/2022/023438 12-09-2022

fluitekruid 24 in Abcoude ontheffing plaatsen Vuilcontainer dicht 
Mobiel toilet nabij de fluitekruid 24 te 
Abcoude.

Z/2022/023748 15-09-2022

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

Baambrugse Zuwe 141G Het plaatsen van tuinmuren Z/22/204714 09-09-2022

Verleende omgevingsvergunningen

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Molenwiek 101 in Mijdrecht Het wijzigen van de kozijnen aan de 
voorzijde

Z/22/212562 08-09-2022

Rijksstraatweg 155 A in Baambrugge Bouw van een woning Z/22/201947 09 -09-2022

Baambrugse Zuwe 163A in Vinkeveen Aanbrengen nieuwe brug, beschoeiing en 
watergang

Z/22/202146 09-09-2022

Groenlandse kade 9 in Vinkeveen Het plaatsen van een tijdelijke loods Z/22/214804 15-09-2022

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.

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

Ereprijs 39 in Abcoude ontheffing plaatsen Vuilcontainer dicht 
Mobiel toilet nabij de Ereprijs 39 te Abcoude

Z/2022/023516 13-09-2022

Steven van Rumelaerstraat 37 in 
Mijdrecht

ontheffing plaatsen Autolaadkraan op de weg Z/2022/023544 13-09-2022

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.

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

Zaterdag 19 
november 2022

Intocht Sinterklaas in de 
Hoef

14.30 uur – 17.30 uur Aankomst ter hoogte van de 
Hoef Oostzijde 42-43, 1426 
AE de Hoef

Versterkt geluid

Amstelhoek, gedeeltelijke afsluiting voetpad Piet Heinlaan

Het voetpad aan de Piet Heinlaan is t.h.v. huisnummer 9 t/m 19 op 28 en 29 september 2022 van 08.00 uur t/m 12.00 uur 
gedeeltelijk afgesloten. 
Voetgangers kunnen gebruik maken van het voetpad aan de overzijde van de weg.

Deze maatregel is nodig i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM 
Infra.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met R. Park van de firma Versluys 
Verkeerstechniek via T. 06 – 51 80 47 48

Publicatie Verkeersbesluit

Datum van bekendmaking: 23 september 2022
Onderwerp: Verkeersbesluit voor diverse verkeersmaatregelen op de Hoofdweg in Waverveen 
Locatie: Cliffordweg/Hoofdweg/Waverveensepad

Aanleiding
Op het moment voert de gemeente een grootschalige reconstructie uit van de Hoofdweg in Waverveen.  Dit biedt de 
mogelijkheid om de inrichting van de weg en de verkeersmaatregelen in overeenstemming te brengen met de categorisering 
van de weg uit het Beleidsplan Verkeer 2017-2021.

Besluit
Op grond van in het verkeersbesluit opgenomen overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om de 
verkeersmaatregelen in overeenstemming te brengen met de categorisering van de weg, doormiddel van het aanpassen 
van de bebording en markeringen op de Cliffordweg/Hoofdweg/Waverveensepad.

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.  

Verleende omgevingsvergunning

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk nummer Verzenddatum 

Mijdrecht: Vermogenweg 6 Beschikking op bezwaar in heroverweging 
omgevingsvergunning gewijzigd in 
stand gelaten voor het bouwen van een 
bedrijfspand

Z/21/186109 31-08-2022

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, 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.


