
Gemeentenieuws 
Krijg toegang met online of papieren coronabewijs
U wilt weer gezellig op stap, zoals naar de film, een restaurant of een sportwedstrijd. Vanaf nu 
moet u een coronabewijs meenemen, naast uw identiteitsbewijs. U kunt een coronabewijs 
online of op papier aanmaken. U heeft hierbij een DigiD nodig. U krijgt een coronabewijs in 
de vorm van een QR-code. Deze kunt u meenemen op uw telefoon of uitgeprint. U laat de QR-
code zien bij de ingang van een evenement of activiteit. U bewijst hiermee dat u gevaccineerd 
bent, negatief getest bent of hersteld bent van corona. 

Download de CoronaCheck-app op telefoon
U kunt een coronabewijs aanmaken op uw mobiele telefoon. Ga naar www.coronacheck.nl 
en volg de stappen. De CoronaCheck werkt op iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer) en Android 6. 
De app is gratis te downloaden uit de App Store en Google Play Store. 

Print het coronabewijs op papier
U kunt het coronabewijs ook printen via een computer met internet. Ga naar 
www.coronacheck.nl/print en volg de stappen. 

Vraag het coronabewijs aan met de telefoon
Heeft u geen DigiD, mobiele telefoon of computer met printer en internet? Bel de CoronaCheck 
helpdesk op 0800 14 21. Houd uw Burgerservicenummer, postcode en huisnummer bij de 
hand. U krijgt uw papieren coronabewijs thuisgestuurd. 

Hulp bij vragen en uitprinten coronabewijs
Heeft u hulp nodig bij het installeren van de CoronaCheck-app? Of wilt u een papieren 
coronabewijs printen? Kom dan langs bij de Bibliotheek AVV of het Servicepunt. 

Vaccineren in Bowling Mijdrecht verlengd
De mogelijkheid om u te laten vaccineren in Bowling Mijdrecht is met 2 maanden verlengd. Tot 
en met 1 december wordt op elke woensdag Pfizer gevaccineerd. Op deze vaccinatielocatie van 
GGD regio Utrecht wordt tussen 09.30 en 14.00 uur op afspraak gevaccineerd en van 14.00 uur 
tot 17.00 uur kan iedereen ook zonder afspraak binnenlopen voor een vaccinatie. 

Van plan om hier naar binnen te lopen voor een vaccinatie? Vergeet dan niet uw legitimatiebewijs 
mee te nemen. De vrije inloop geldt alleen voor personen die nog geen vaccinatie hebben gehad. 
Een tweede prik op vrije inloopbasis is niet mogelijk.

Werkzaamheden
Baambrugge, gedeeltelijke wegafsluiting 
Rijksstraatweg
De Rijksstraatweg is ter hoogte van 
huisnummer 163 op 8 oktober van 7.00 uur tot 
16.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer 
zal worden geregeld met verkeersregelaars.

Deze maatregel is nodig voor het maken van 
een boogzinker in verband met het leggen van 
kabels & leidingen. Het verkeer kan passeren 
maar houd u rekening met een langere reistijd.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de mevrouw G. van Wijk van de firma Van 
Vulpen B.V. via 0183 – 61 11 04.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Wulpenlaan 
en Snippenlaan
De Wulpenlaan is van 4 oktober 8.00 uur tot 
6 oktober 17.00 uur in zijn geheel afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. De Snippenlaan is 
van 7 oktober 8.00 uur tot 8 oktober 17.00 uur 
in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt 
deze wegafsluiting niet. 

Deze maatregel is nodig voor het ongeschikt 
maken van woningen voor vleermuizen met 
behulp van een vrachtwagenhoogwerker in 
opdracht van GroenWest.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer K. Smallenburg van GroenWest 
via 088 – 012 90 00.

Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting 
Julianalaan
De Julianalaan is van 11 oktober tot 1 
december gedeeltelijk afgesloten in 
verband met bestrating werkzaamheden. 
Tijdens de werkzaamheden wordt het 
eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven. 
Voor de bewoners waarvan het weggedeelte 
opgebroken is worden parkeerplaatsen 
gecreëerd op het terrein van het voormalige 
tuincentrum. 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 9.00 en 11.00 uur contact opnemen 
met de heer P. Woudstra van gemeente De 
Ronde Venen via 0297 – 29 18 55.

Mijdrecht, gehele afsluiting voetpad 
Stadhouderlaan
Het voetpad achter de flats Claus en Alexander 
aan de Stadhouderlaan in Mijdrecht wordt 
in zijn geheel afgesloten voor de periode 4 
oktober 8.00 uur tot 18 februari 16.00 uur.

Deze maatregel is nodig voor het groot 
onderhoud aan deze flats waardoor de 
achterzijde in de steigers komt te staan. Om 
de veiligheid van omwonende en passanten te 
kunnen garanderen is besloten dit voetpad af 
te sluiten met bouwhekken.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer R. Keulen van de firma Talen West 
B.V. via 06-21 28 56 51.
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Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen 

De offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan offi  ciële 
bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u 
in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De 
offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl onder Bestuur en Organisatie > Actueel.

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

Angsteloord 30 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning

Z/21/189020 14-09-2021

Baambrugse Zuwe 143 I in Vinkeveen 20-327 Nieuwbouw bedrijfswoning Z/21/189061 14-09-2021

Demmerik 58 in Vinkeveen Nieuwbouw 3 woningen Demmerik 58 Z/21/189097 14-09-2021

Amethist 16 in Mijdrecht Dakkapel Amethist 16 te Mijdrecht Z/21/189106 15-09-2021

Smaragd 31 in Mijdrecht uit het plaatsen van een dakkapel aan de 
achtergevel

Z/21/189127 15-09-2021

Marickenlaan 69 in Wilnis Aanvraag dakkapel plaatsing Z/21/189129 15-09-2021

Groenlandse kade 12 in Vinkeveen Vervangende nieuwbouw woonhuis 
Groenlandse kade 12

Z/21/189156 16-09-2021

Dorpsstraat 76 in Mijdrecht Aanbouw tussenlid ten behoeve van 
bereikbaarheid Dorpsstraat 76

Z/21/189191 16-09-2021

Selijnsweg 10 in Waverveen Het vervangen van houten kozijnen door 
kunststofkozijnen

Z/21/189192 16-09-2021

Spoorzicht 39 in Wilnis Aanvraag dakkapel voorzijde woning Z/21/189240 17-09-2021

Demmerik 23 in Vinkeveen Tijdelijke woning in schuur Z/21/189319 20-09-2021

Baambrugse Zuwe 149 A in Vinkeveen Plaatsing carport voor garage Z/21/189380 21-09-2021

Groenlandse kade 1 in Vinkeveen Vervangen 2x lichtreclames Z/21/189403 22-09-2021

Doprsstraat 58 in Mijdrecht Wijziging van winkelruimte op verdieping 
naar appartement

Z/21/189423 22-09-2021

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

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 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
Diensten op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn, en ondersteuning bij digitale 
diensten van de gemeente.

T. 0297 58 76 00 (alle vestigingen)
E.  info@servicepuntderonde venen.nl
I.  www.servicepuntderondevenen.nl

Het servicepunt is gesloten voor bezoek. 
Wel tijdens de gebruikelijke openingstijden 
bereikbaar via telefoon en e-mail. Voor hulp 
of vragen bel 0297- 58 76 00 of mail naar 
info@servicepuntderondevenen.nl. Kijk op 
www.servicepuntderondevenen.nl voor alle 
actuele informatie.

Servicepunt in Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht

Servicepunt in Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis

Servicepunt in Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen

Servicepunt in Abcoude
De Angstelborgh
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl
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Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Soling 9 in Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/21/185908 23-09-2021

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de omgevingsvergunning 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, 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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Scholeksterlaan 8 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakopbouw Z/21/185920 20-09-2021

Scholeksterlaan 18 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakopbouw Z/21/185917 20-09-2021

Geinplein 3 in Abcoude Het plaatsen van onverlichte reclame op de 
gevel van het gebouw.

Z/21/186693 22-09-2021

Cliffordweg 10 in Waverveen Bouw van een nieuwe woning Z/21/184328 23-09-2021

Correctie op de publicatie van 17 september 2021

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Wilnis, Bovendijk 22 (nabij/achter) Ophogen landbouwpercelen, vernieuwen 
landbouwweg en aanleg tijdelijke bouwweg

Z/20/173946 06-09-2021

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.

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 
verzonden

Baambrugse Zuwe 25 in Vinkeveen Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/0009086 30-09-2021

Janshof nabij 39 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container voor een 
verbouwing woning voor de periode 2 
oktober t/m 2 december

Z/21/0009496 30-09-2021

Poelestein in Abcoude Inrichten tijdelijke bouwplaats door Talen 
West B.V. voor schilderwerkzaamheden 
complex Leeuwenburgh in opdracht van 
GroenWest voor de periode 4 oktober t/m 10 
december aan de Poelestein in Abcoude

Z/21/0009317 30-09-2021

Koraal nabij 4 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container voor een 
verbouwing woning voor de periode 5 
oktober t/m 15 oktober

Z/21/0009337 30-09-2021

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 evenementenvergunningen A-categorie 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van evenementen zijn ingediend:

Datum Evenement/
Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zondag 7 november 
2021

30e Zilveren 
Turfloop

10.00 uur – 13.00 uur Hoofdweg 3641 PR 
in Mijdrecht

Tijdelijk afsluiten Hoofdweg, 
Westerlandweg, De Hoef 
Oostzijde, Schattekerkerweg 
en de Oosterlandweg

Vrijdag 19 november 
2021

Sinterklaas intocht 18.00 uur – 21.00 uur Buurthuis 
Amstelhoek 
Engellaan 3, 1427 
AK in Amstelhoek

Lampionnen-optocht

Deze aanvragen liggen voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een 
afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 - 29 16 16.

Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot 
en met 15 oktober 2021. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling 
Concernstaf - Integrale Veiligheid, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag 
evenement’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

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

Zeelt 19 in Wilnis Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/0009086 22-09-2021

Achterbos nabij 53 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke container voor vervangen 
klinkers oprit

Z/21/0009463 22-09-2021

Janshof nabij 39 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container voor 
verbouwing woning

Z/21/0009496 23-09-2021

Bonkelaar 7 in Mijdrecht Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/0009498 23-09-2021

Braspenning 2 in Mijdrecht Wijzigen bestaande uitweg Z/21/0009500 23-09-2021

Bovendijk nabij ingang Dotterbloem in 
Wilnis

Plaatsen van twee tijdelijke vuilcontainers in 
verband met sloopwerkzaamheden

Z/21/0009563 27-09-2021

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

Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente De Ronde Venen 2021
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben op 10 augustus 2021 de Beleidsregel toepassing 
Wet Bibob gemeente De Ronde Venen 2021 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-312009.html 

Eerste wijziging Groenuitgiftebeleid 2019-2024
Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft op 7 september 2021 besloten tot wijziging van het 
Groenuitgiftebeleid. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/gmb-2021-316071.html

Offi  ciële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als 
service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend 
aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze 
beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden. 


