
Nieuws over corona
voor inwoners en ondernemers
De gemeente informeert u over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kijk 
hiervoor op www.derondevenen.nl/corona 

Vragen over het coronavirus of vaccinatie? 
U kunt terecht bij
•  het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus 
•  de GGD regio Utrecht: www.ggdru.nl/

corona of 030 - 630 54 00 

  (doordeweeks tussen 8.30 en 17.00 uur, in 
het weekend tussen 9.00 en 16.00 uur)

•  het landelijk informatienummer: 0800 - 
13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).

•  www.rijksoverheid.nl/corona

Gemeentenieuws 

Vergaderingen politieke commissies
Op woensdag en donderdag vergaderen verschillende politieke commissies.   

Woensdag 13 oktober 19.30 uur: Ruimtelijke Zaken & Publieke Werken
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
- Toezeggingen
- Gemeenschappelijke regelingen
- Programmabegroting 2022 

Donderdag 14 oktober 19.30 uur: Algemeen Bestuurlijke Zaken, Financiën & Samenleving en 
Begroting & Inwonerszaken
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
- Informatieuitwisseling
- Programmabegroting 2022
- Motie Ronde Venen Belang vorming nieuw recreatieschap Vinkeveense Plassen

Inbreng van inwoners
De vergaderingen starten om 19.30 uur. Inwoners kunnen digitaal een inbreng hebben door 
die tevoren te mailen aan m.degraaf@derondevenen.nl of j.jonker@derondevenen.nl met 
vermelding van het onderwerp waarop ze willen reageren. 
Als u persoonlijk in de vergadering wilt meespreken, kunt u zich tevoren aanmelden. Dat kan 
door een mail te sturen aan één van de adressen hierboven of door te bellen met 29 17 85 of 29 
18 89. U moet zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en een volledige en actuele agenda op www.derondevenen.nl > 
bestuur en organisatie > gemeenteraad

Prikken zonder afspraak 
in Bowling Mijdrecht 
Wilt u zich laten vaccineren tegen corona, 
maar heeft u geen afspraak? U kunt iedere 
woensdag terecht In Bowling Mijdrecht 
(Ontspanningsweg, naast het Veenweidebad). 
Tot en met 1 december wordt op elke woensdag 
Pfizer gevaccineerd. Op deze vaccinatielocatie 
van GGD regio Utrecht kunt u zonder afspraak 
terecht tussen 09.30 en 14.00 uur en van 14.00 
uur tot 17.00 uur.

Legitimatie en mondkapje
Van plan om hier naar binnen te lopen 
voor een vaccinatie? Vergeet dan niet uw 
legitimatiebewijs en een mondkapje 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.

Meer informatie
Wilt u meer weten over prikken zonder 
afspraak of een andere locatie zoeken, kijk dan 
op www.prikkenzonderafspraak.nl   

Deel uw ervaring met duurzaam wonen
Zonnepanelen op het dak, een warmtepomp of het huis geïsoleerd? Doe dan mee aan de 
Nationale Duurzame Huizen Route! Op zaterdag 30 oktober en 6 november openen honderden 
huiseigenaren hun deuren om uitleg te geven over de duurzame maatregelen in hun woning. 
Een mooie kans om andere huiseigenaren op weg te helpen met uw eigen tips en ervaringen! 

Het evenement trekt jaarlijks zo’n 5.000 bezoekers en wordt georganiseerd in samenwerking 
met gemeenten en provincies. Energiebesparing lijkt soms ingewikkeld, maar in bijna elk huis 
kunnen hier wel stappen in worden gezet, groot én klein. Door eens binnen te kijken bij een 
buurtgenoot, krijgen bezoekers praktische tips, zien zij de duurzame maatregelen in werking en 
doen zij inspiratie op voor hun eigen huis. 

Huis aanmelden
Lijkt het u leuk om zelf te vertellen over energiebesparing en de duurzame maatregelen in uw 
huis? Meld dan uw woning aan via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden en maak kans 
op 2 overnachtingen bij B&B De Nachtdijk in Cothen. Geef zelf aan op welke dag(delen) u uw 
woning wilt openstellen.

Verkeerd gestalde (brom)
fietsen in Mijdrecht en 
Abcoude 
De komende 2 weken krijgen (brom)fietsen 
die buiten de stalling staan bij de halte langs 
de Rondweg in Mijdrecht en bij het station 
in Abcoude een label. De gemeente wijst 
daarmee bezitters van tweewielers op het feit 
dat hun voertuig in de stalling moet worden 
gezet en niet daar buiten. Het lukraak parkeren 
van fietsen en brommers zorgt er voor dat dat 
veilig lopen langs de stalling niet meer goed 
mogelijk is en geeft een rommelige aanblik. 
Vanaf 18 oktober worden verkeerd geplaatste 
fietsen verwijderd. Ze worden dan naar de 
gemeentewerf gebracht. Daar kunnen ze, na 
betaling van € 10.-, weer worden opgehaald.

De Ronde Venen doet mee aan landelijke inleveractie 
steekwapens
De gemeente De Ronde Venen houdt in de Week van de Veiligheid, van 11 tot en met 17 oktober, 
een inleveractie van steek- en nepwapens. Iedereen kan dan anoniem en straffeloos zijn mes of 
nepwapen inleveren. Inleveren kan bij het politiebureau in Mijdrecht. 
Een wapen op zak is verboden. Dat geldt voor alle soorten messen. Van stiletto‘s tot 
aardappelschilmesjes. Wie niet kan aantonen dat hij het voor zijn beroep moet gebruiken riskeert  
een hoge boete. Burgemeester Maarten Divendal: ,,Het bezit en gebruik van wapens kan zeer 
ernstige gevolgen hebben voor daders en slachtoffers. Het zorgt voor onveilige situaties, want 
met een mes op zak wordt het wapen sneller gebruikt met alle ellendige gevolgen van dien 
Vooral jongeren realiseren zich onvoldoende wat de risico’s zijn. Met deze campagne willen we 
dit duidelijk maken.’’

Drop je knife anoniem bij het politiebureau
De Ronde Venen sluit zich met inleveractie aan bij de landelijke campagne ‘Drop je knife’. 
Iedereen kan anoniem een mes of steek- of nepwapen inleveren in de week van 11 tot en met 17 
oktober. Dit kan bij het politiebureau in Mijdrecht, Bozenhoven 76, op maandag 11 tot en met 
donderdag 14 oktober tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag 15 oktober tussen 12 en 21 uur. Het 
inleveren gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Wie iets inlevert loopt dus 
geen risico om bestraft te worden voor wapenbezit.

Landelijke actie
De inleveractie in de Week van de Veiligheid is onderdeel van een landelijke actie van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid, de politie en het OM. Alle gemeenten konden zich hierbij aansluiten. In 
totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld, waaronder De Ronde Venen. 

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 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
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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 40 – 8 oktober 2021)

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

Stationsstraat 36 in Abcoude Aanbrengen zonnepanelen Z/21/189505 23-09-2021

Botshol 19 in Abcoude Plaatsen schutting Z/21/189542 24-09-2021

Veendijk 8 in Wilnis Plaatsen dakkapel Z/21/189582 27-09-2021

Waverveense pad 15 A 1 in Vinkeveen Slopen van 5 zomerhuisjes Z/21/189624 27-09-2021

Achterbos 1 in Vinkeveen Uitbreiding Woonhuis Z/21/189627 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.

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 
verzonden

Mijdrechtse Zuwe nabij     13  t/m 21 in 
Mijdrecht

Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/0009608 28-09-2021

Tuinderslaantje nabij trafohuis 
parkeerplaats de Boei in Vinkeveen

Plaatsen tijdelijke opslag (zee) container Z/21/0009696 30-09-2021

Rendementsweg 11 in Mijdrecht Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/0009670 29-09-2021

Burgemeester Quarles van Uffordstraat / 
Lakenveld nabij 10 in Abcoude

Plaatsen tijdelijke noodbrug Z/21.0009817 04-10-2021

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

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Achterveld 24 in Vinkeveen Het plaatsen van een fietsenafdak met 
groen

Z/21/183522 29-09-2021

Cliffordweg 42 in Waverveen Nieuwbouw machineberging Z/21/186912 29-09-2021

Kromme Mijdrecht 53 in De Hoef Steiger aan de voorzijde van het huis Z/21/184309 29-09-2021

Haagwinde 43 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning 

Z/21/184076 29-09-2021

Dukaat 18 in Mijdrecht Constructieve wijzigingen in en onder de 
woning door wijziging fundering.

Z/21/187429 30-09-2021

Amethist 16 in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakkapel in het 
achter dakvlak van het gebouw.

Z/21/189106 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.

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

Bovendijk nabij ingang Dotterbloem in 
Wilnis

Plaatsen 2  tijdelijke containers door Atelier 
Stokvis voor sloopwerkzaamheden voor de 
periode 11 oktober t/m 22 oktober

Z/21/0009563 07-10-2021

Tuinderslaantje nabij trafohuis 
parkeerplaats de Boei in Vinkeveen

Plaatsen tijdelijke opslag (zee) container 
door St. Jozefschool voor tijdelijke opslag 
meubilair schoollokalen voor de periode 13 
oktober 2021 t/m 30 september 2022

Z/21/0009696 07-10-2021

Zeelt 19 in Wilnis Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/0009313 07-10-2021

Bonkelaar 7 in Mijdrecht Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/0009498 07-10-2021

Burgemeester Quarles van Uffordstraat / 
Lakenveld nabij 10 in Abcoude

Plaatsen tijdelijke noodbrug voor bereiken 
opgeleverde woningen aan de Lakenveld 
voor de periode 15 oktober t/m 30 november

Z/21.0009817 07-10-2021

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.

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

Botholsedwarsweg 2H in Waverveen Het oprichten van een woning met 
bijgebouw

Z/21/187021 28-09-2021

Blomswaard 25 in Abcoude Het uitbreiden van de bestaande woning Z/21/186988 28-09-2021

Herenweg 298 A in Wilnis Het verbouwen van een bedrijfspand naar 
appartementen

Z/21/184242 28-09-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Kerkstraat 30 in Abcoude Verbouw- en uitbreiding woonhuis Z/21/188941 27-09-2021

Scholeksterlaan 13 in Vinkeveen Aanvraag oprit Z/21/188924 27-09-2021

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, 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.

Ontwerp omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.10 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage worden gelegd:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Geinplein 3 in Abcoude Het gebruik van een multifunctionele ruimte 
voor een buitenschoolse opvang

Z/21/184806 06-10-2021

Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen Het brandveilig gebruiken van het gebouw Z/21/185275 06-10-2021

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving 
van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien 
u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U 
kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden 
in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden 
verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

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

Zaterdag 20 november 2021 Sinterklaas intocht 11.30 uur – 17.00 uur Raadhuisplein 1391 
CV in Abcoude

Afsluiten 
Raadhuisplein 

Zondag 21 november 2021 Jumbo Kidsrun 09.00 uur – 11.00 uur Het speelwoud 
3648 XS in Wilnis

Versterkt geluid

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 22 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.

Werkzaamheden
Baambrugge, verkeershinder Rijksstraatweg
De Rijksstraatweg is ter hoogte van huisnummers 1 en 1A van 12 oktober 7.00 uur tot 19 oktober 17.00 
uur gedeeltelijk afgesloten en het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars. Het verkeer kan 
passeren maar houd u rekening met een langere reistijd.
Deze maatregel is nodig omdat op sommige plaatsen de dijk Angstelkade in Baambrugge te laag of te 
zwak is. De dijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Waternet gaat de dijk verbeteren. 

Betreft vragen over de wegafsluiting kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer of mevrouw E. Jansen van AW Vessies Infra B.V. via 0252-41 29 46. Betreft vragen over de 
dijkverbetering kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met Waternet via 
0900-93 94 of dijkbaambrugge@waternet.nl 

Wilnis, volledige wegafsluiting 
Op maandag 25 oktober vinden er op twee plaatsen in Wilnis asfalt-onderhoud werkzaamheden 
plaats: 

- Padmosweg van huisnummer 52 tot 88
- Korenmolenweg kruising Oudhuijzerweg
Tijdens de werkzaamheden is doorgang tussen 7.00 en 17.00 uur niet mogelijk. Verkeerbegeleiders 
zullen het verkeer opvangen en begeleiden. 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur kunt u contact opnemen met de 
heer P. Woudstra van gemeente De Ronde Venen via 0297 – 29 18 55. 



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 40 – 8 oktober 2021)

Toestemming laden en lossen van vuurwerk
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat:
Een bijzondere toestemming voor het laden en lossen van consumentenvuurwerk is verleend aan:
• GBV-Weco Vuurwerk B.V., Bobinestraat 12, 3903 KG Veenendaal t.b.v. het laden en lossen van consumentenvuurwerk 
naar Garage Abcoude B.V., Hollandse kade 36, 1391 JM Abcoude. Voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 
2022.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) 
aanvrager (verzenddatum besluit: 13 oktober 2021) bij de gemeente zijn ingediend.

Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 – 022 50 00 
of info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.


