
Gemeentenieuws 
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. 

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.

Bekendmakingen en mededelingen (week 39 – 30 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 
ontvangen

Sectie A perceel 5157 in Wilnis Beschoeiing vervangen Z/22/215073 14-09-2022

de Hoef Westzijde 22 B in De Hoef Het bouwen van een recreatiewoning Z/22/215122 15-09-2022

Raadhuisplein 2 in Abcoude Verbouwing pand Z/22/215096 15-09-2022

Houtzaagmolen 24 in Mijdrecht Plaatsen van overkapping en fietshok op 
erfgrens

Z/22/215253 19-09-2022

Kerkstraat 31 in Abcoude Installeren zonnepanelen Z/22/215267 20-09-2022

Aan het Spoor in Mijdrecht Levensloopbestendige woning Z/22/215427 21-09-2022

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

Kievitslaan 48 in Vinkeveen Tijdelijk plaatsen vuilcontainer Z/2022/024066 19-09-2022

Pastoor Kannelaan 27 in Wilnis Tijdelijk plaatsen vuilcontainer Z/2022/024125 19-09-2022

Nabij Rondweg 1B in Mijdrecht Tijdelijke opslag Z/2022/024264 21-09-2022

Fluitekruid 22 in Abcoude Tijdelijk plaatsen vuilcontainer Z/2022/024526 22-09-2022

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

Plaswijk 43 in Vinkeveen Het bouwen van een 
nieuwbouwhuis

Z/22/203261 14-09-2022

Verleende omgevingsvergunningen

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Nijverheidsweg 18 in Mijdrecht Vervangen van 
damwandconstructie

Z/22/204497 14-09-2022

Voordijk 7 in Abcoude Uitbreiding woning aan 
achterzijde

Z/22/203917 22-09-2022

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.

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting 
Nabij Mw. van Wieringenplein 99

Nabij Mw. van Wieringenplein 99 is op 29 september van 
7.00 uur t/m 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten.

Deze maatregel is nodig i.v.m. werkzaamheden aan kabels 
en 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 heer M. Uiterwaal van 
de firma Bam Telecom. via T. 0348 479891.

Anterieure overeenkomst Amstelkade 
3 en Mijdrechtse Zuwe 66 tot en met 70 
(even) te Amstelhoek

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan 
het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat zij op 19 
september 2022 een anterieure overeenkomst ex artikel 
6.24 lid 1 Wro hebben gesloten voor de locatie aan de 
Amstelkade 3 en Mijdrechtse Zuwe 66 tot en met 70 (even) 
te Amstelhoek, kadastraal bekend kadastraal bekend 
gemeente Mijdrecht, sectie A nummers 3294, 7412, 7430, 
7438, 7440 en 7441.

De anterieure overeenkomst is gesloten met de wederpartij 
UMB Vastgoed B.V., gevestigd te Amsterdam, en Geweldig 
Wonen De Mijdrecht B.V., gevestigd te Hilversum, en heeft 
betrekking op de sloop van de huidige opstallen en de bouw 
van een appartementencomplex met in totaal 18 woningen.
Met het sluiten van deze anterieure overeenkomst heeft 
de gemeente voldaan aan haar verplichting om de kosten 
van grondexploitatie te verhalen in de zin van artikel 
6.12 Wro. Om de voormelde ontwikkeling van de locatie 
mogelijk te maken is de gemeente bereid planologische en 
publiekrechtelijke medewerking te verlenen.

Te inzage
Met ingang van 30 september 2022 ligt een zakelijke 
beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende 
een periode van zes weken voor eenieder ter inzage in het 
gemeentehuis.

Informatie
Meer informatie is verkrijgbaar bij de heer mr. T.J. de 
Haan van de afdeling Ruimte, team Projecten & Vastgoed, 
telefoonnummer 0297- 291 755 (ma di do vr).

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 39 – 30 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.

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

Fluitekruid 24 in Abcoude ontheffing plaatsen vuilcontainer dicht mobiel 
toilet voor de periode 7 oktober 2022 t/m 14 
december 2022

Z/2022-023748 20-09-2022

Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen De gemeente heeft op 20 september 2022 
een besluit genomen op de aanvraag 
met zaaknummer 2022- 023438 voor een 
omgevingsvergunning voor het verbreden van 
een uitweg op locatie Baambrugse Zuwe 194. De 
omgevingsvergunning is toegekend.

Z/2022-023438 20-09-2022

Godebaldstraat 20 in Mijdrecht De gemeente heeft op 20 september 2022 
een besluit genomen op de aanvraag 
met zaaknummer 2022-023097 voor een 
omgevingsvergunning voor het verbreden van 
een uitweg op locatie Godebaldstraat 20. De 
omgevingsvergunning is toegekend.

Z/2022-023097 20-09-2022

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

Vrijdag 28 oktober 2022 Halloween in Abcoude 19.00 uur – 20.15 uur Piet Mondriaan 
gebouw, optocht 
door Abcoude

Versterkt geluid, 
afsluiten van de 
Hoogstraat

Zaterdag 12 november Sinterklaas intocht 
Abcoude en 
Baambrugge

11.30 uur – 17.00 uur Tocht door 
centrum Abcoude 
en Baambrugge

Versterkt 
geluid, afsluiten 
Raadhuisplein 
Abcoude van 14.30 uur 
– 15.15 uur

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Constructieweg

Fase 1
De Constructieweg is t.h.v van. nummer 100 tot aan de Veenweg in Mijdrecht van 3 oktober t/m 4 november van 07.00 uur 
t/m 18.00 uur in zijn geheel afgesloten voor al het verkeer.. Bestemmingsverkeer heeft doorgang. Uiteraard proberen wij de 
verkeershinder tot een minimum te beperken.

Fase 2
De Constructieweg is t.h.v van. nummer 27 t/m nr 100 in Mijdrecht van 4 november van 18.00 uur t/m 25 november 
18.00 uur in zijn geheel afgesloten voor al het verkeer. Bestemmingsverkeer heeft doorgang. Uiteraard proberen wij de 
verkeershinder tot een minimum te beperken.
Deze maatregel is nodig i.v.m. werkzaamheden aan de weg
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer L. van Pelt van Gebr. Van 
Kessel via T. 078- 6441283
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  KWS Infra bv
  Rotterdam-Zwijndrecht
Vestigingsadres
  Ohmstraat 2-4
  3335 LT Zwijndrecht
Postadres
  Postbus 158
  3330 AD Zwijndrecht
Telefoon
  +31(0)78 - 625 0800
Telefax
  +31(0)78 - 625 0810
Email     Zwijndrecht@kws.nl
Internet  www.kws.nl

621-5000-11-4511.0Definitief

Mijdrecht, Constructieweg

Verkeersmaatregelen
Afzettingen fase 1

621-5000
A1

-

1

1

Lennard Bos

Vincent Nieuwlaat

1.0 Basistekening 07-09-2021 Theo van Veldhuizen

- De locatie van de bebording is indicatief, locatie wordt in het werk bepaald.
- Afplakken conflicterende bebording.
Let op:
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  KWS Infra bv
  Rotterdam-Zwijndrecht
Vestigingsadres
  Ohmstraat 2-4
  3335 LT Zwijndrecht
Postadres
  Postbus 158
  3330 AD Zwijndrecht
Telefoon
  +31(0)78 - 625 0800
Telefax
  +31(0)78 - 625 0810
Email     Zwijndrecht@kws.nl
Internet  www.kws.nl
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Mijdrecht, Constructieweg
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1.0 Basistekening 07-09-2021 Theo van Veldhuizen

- De locatie van de bebording is indicatief, locatie wordt in het werk bepaald.
- Afplakken conflicterende bebording.
Let op:

Detail 2 Detail 3 Detail 4Detail 1

Vinkeveen, verkeershinder voetpad Groenlandse kade
Het voetpad tussen de N201 en de Groenlandse kade 1 en 1 A te Vinkeveen is van 29 september 2022 om 07.00 uur t/m 14 
oktober 2022 om 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten. 
Deze maatregel is nodig i.v.m. boringen voor kabel werkzaamheden in opdracht van Unsal Infratechniek.
Voetgangers kunnen passeren, maar het voetpad zal versmald zijn.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer E. Kemaldar van de firma 
Unsal Infratechniek via T. 06 24 31 46 51.


