
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.

Gemeentebestuur bezoekt Techniek Driedaagse

Vol bewondering en enthousiasme keken 
wethouders Maarten van der Greft en Anja 
Vijselaar hun ogen uit op de vijfde editie van 
de Techniek Driedaagse. “Wat een dynamisch 
evenement”, stelt Vijselaar, wethouder met 
onder andere Economie en Arbeidsmarkt in 
haar portefeuille. “Hier maken jongeren echt 
kennis met techniek. Zij ontdekken welke 
mogelijkheden er voor hen zijn en wat ze 
kunnen worden. Zo’n evenement biedt legio 
kansen.”

De Techniek Driedaagse is een techniekfestijn 
voor leerlingen van de groepen 7,8 en de 

brugklas uit de gemeenten De Ronde Venen, 
Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn. Hier 
volgen leerlingen technische workshops onder 
leiding van technici, werknemers van lokale 
bedrijven. “Op zo’n evenement ontdekken de 
leerlingen de techniek in de praktijk”, stelt 
wethouder Van der Greft. Hij heeft onder 
andere Onderwijs in zijn portefeuille. “Dat 
is een groot verschil met de technieklessen 
die op school worden gegeven. Hier maken 
de leerlingen kennis met verschillende 
technische sectoren, de nieuwste technieken 
en legio technische beroepen. Ze ontdekken 
hun talenten en worden enthousiast gemaakt 

voor een veelzijdige sector. Het enthousiasme 
straalt ervan af. Waar je ook kijkt zie je blije 
gezichten.”

Daarnaast draagt dit evenement volgens 
de wethouder bij aan het verbeteren van 
het imago van de technische sector. “Op 
de Techniek Driedaagse zien en ervaren 
leerlingen dat techniek heel leuk en innovatief 
is’’, vervolgt Van der Greft. “Techniek brengt 
vooruitgang en oplossingen. Wie werkt in de 
techniek denkt en doet mee. Je laat iets heel 
concreets achter. Bovendien staat de techniek 
voor werkgelegenheid; nu en in de toekomst. 
Dat biedt kansen. Op de Open Avond kunnen 
ook ouders dat ervaren.”

Lokale betrokkenheid
Alle workshops van de Techniek Driedaagse 
worden gegeven door lokale technici, met 
ondersteuning van vele vrijwilligers. Dagelijks 
zijn meer dan 200 mensen betrokken. Die 
betrokkenheid wordt door de wethouders 
bewonderd. “Het is mooi om te zien dat zoveel 
partijen hieraan meewerken om jongeren 
enthousiast te maken voor hun mooie sector”, 
stelt wethouder Anja Vijselaar. “Het vraagt 
om volhouden en een lange adem, maar één 
ding is zeker: met zo’n evenement maak je 
jonge mensen enthousiast.”

Kansen
De wethouder ziet veel kansen. “Veel 
bedrijven zoeken technici, de noodzaak is 
hoog. Hoe mooi zou het zijn als we met dit 
evenement alle leeftijden kunnen betrekken. 
Niet alleen leerlingen uit de brugklas, maar 
ook leerlingen die al wat ouder zijn. Bovendien 
kan dit evenement de perfecte match zijn 
tussen werkgevers en werkzoekenden. Hier 
worden alle vacatures gepresenteerd, kun 
je lokale technici ontmoeten en kunnen 
mooie contacten worden gelegd. Kortom, 
een dynamisch evenement vol kansen. Daar 
dragen wij als gemeente graag aan bij.”

Het gemeentebestuur met de ondernemers van De Ronde Venen

 Abcoude, gehele wegafsluiting Kerkstraat 
Abcoude

De Kerkstraat is op 10 en 11 oktober 2022 van 
07.00 uur t/m 16.00 uur in zijn geheel afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en 
fietsers geldt deze wegafsluiting niet. Uiteraard 
proberen wij de verkeershinder tot een minimum te 
beperken.

Deze maatregel is nodig i.v.m. Riool inspectie.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 
8.00 en 16.00 uur contact opnemen met de heer R. 
Geurtsen van de Gemeente De Ronde Venen via T. 
0297-291660.

  Vinkeveen, verkeershinder Heulbrug 
Demmerik-Herenweg

Aan de Heulbrug vindt op 07 oktober 2022 tussen 
09.00 uur en 15.00 uur een inspectie plaats. Dit 
kan zorgen voor verkeershinder. De brug zal tijdens 
de inspectie enkele malen voor korte tijd worden 
afgesloten voor al het verkeer.

Deze maatregel is nodig i.v.m. inspectie en 
onderzoek van de brug door Nebest B.V.
Het verkeer kan passeren maar houdt 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. 
Reinders van de firma Nebest B.V. via T. 06 17 90 10 
29.

 Vinkeveen, gehele wegafsluiting 
Baambrugse Zuwe t.h.v. nr 141

De Baambrugse Zuwe is t.h.v. huisnummer 141 op 
12 oktober 2022 van 09.00 uur t/m 16.00 uur in zijn 
geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor 
voetgangers en fietsers geldt dweze wegafsluiting 
niet. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot 
een minimum te beperken.
Deze maatregel is nodig i.v.m. werkzaamheden aan 
kabel en leidingen.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 
8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer R. 
van Dijk Buko Infrasupport via T. 030-3031300

 Wilnis, Gagelweg instellen 
éénrichtingsverkeer zaterdag 8 oktober 
2022

Zaterdag 8 oktober 2022 vindt op het perceel 
Gagelweg 5 in Wilnis het schuurfeest Wilde 
Wijvenfeest plaats.
Voor dit evenement wordt éénrichtingsverkeer 
ingesteld op de Gagelweg richting de N212 in Wilnis 
op zaterdag 8 oktober tussen 20.00 uur en zondag 9 
oktober 2022 05.00 uur. 

  Diverse locaties Asfaltonderhoud 
werkzaamheden 
 
Met ingang van donderdag 13 oktober t/m vrijdag 
28 oktober zal in gemeente De Ronde Venen op 
diverse locaties Asfaltonderhoud werkzaamheden 
uitgevoerd worden. Werkzaamheden zullen tussen 
7.00 en 16.00 plaats vinden.
 
De mogelijkheid bestaat dat het verkeer enig 
oponthoud heeft tijdens de werkzaamheden, 
maar door verkeersbegeleiders blijft de doorgang 
mogelijk.

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 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
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 40 – 7 oktober 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 
ontvangen

Herenweg 166 in Wilnis Beschoeiing vervangen Z/22/215528 22-09-2022

Raadhuisplein 3 in Mijdrecht IJsbaan 2022 Z/22/215739 23-09-2022

Kerklaan 13 in Vinkeveen Plaatsen nokverhoging over 2 woningen Z/22/215669 26-09-2022

Angsteloord 31 in Abcoude Dak uitbreiding op de1e verdieping Z/22/215743 27-09-2022

Meerkoetlaan 3 in Vinkeveen Uitweg verbreden Z/22/215745 27-09-2022

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

Viergang 1 in Mijdrecht Het vergroten van de dakkapel in het 
voorgeveldakvlak

Z/22/203923 22-09-2022

Dodaarslaan 70 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel in het 
voorgeveldakvlak

Z/22/214460 22-09-2022

Herenweg 242 R 76 in Vinkeveen Het vervangen van een bestaande recreatie ark 
voor een nieuwe recreatie ark

Z/22/204685 23-09-2022

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.

 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

Bozenhoven 125 en 125A in Mijdrecht Het bouwen van een dubbel woonhuis Z/22/203374 26-09-2022

Aan het Spoor 1 in Mijdrecht Het herinrichten en het aan- en verbouwen 
(horeca/ logies) van het pand

Z/22/203483 30-09-2022

 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 5 november Halloween slaapfeest Zaterdag van 
19.00 uur tot 
zondag 09.00 
uur

Clubhuis TV De Ronde 
Vener, Dokter van der 
Haarlaan 1, 3641 JW 
Mijdrecht

Overnachten in het 
verenigingsgebouw

Vrijdag 18 november 2022 Intocht Sinterklaas in 
Amstelhoek

18.00 uur – 
21.00 uur

Intocht ter hoogte van 
Mennonietenbuurt 52, 1427 
AZ in Amstelhoek

Versterkt geluid

Deze aanvraag ligt voor een periode van 2 weken 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 schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en 
met 21 oktober 2022. Deze kan 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 29 16 16.

 Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen

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

Hoofdweg 5 in Waverveen Het realiseren van een 2de  in/uitrit middels 
2de  brug

Z/22/212711 26-09-2022

Ambachtsherensingel 8 B in 
Mijdrecht

Dakkapel Z/22/213609 26-09-2022

 Anterieure overeenkomst Herenweg 116, 118 en 118 A te Wilnis

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat zij op 26 september 
2022 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten voor de locatie aan de Herenweg 116, 118 en 
118 A te Wilnis (Voorbijlocatie), kadastraal bekend gemeente Wilnis, sectie A nummers1482, 2476, 2477, 2480, 2493 en 3924.

De anterieure overeenkomst is gesloten met de wederpartij mevrouw L.G.J. van Schie, wonend te Wilnis, en mevrouw L.E. van 
Schie, wonend te Bodegraven, en heeft betrekking op de sloop van de huidige opstallen, de bouw 26 vrijesectorwoningen en 
de bouw van 2 appartementencomplexen met in totaal 23 huurwoningen.
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.

Ter inzage
Met ingang van 7 oktober 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).

 Publicatie

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.

Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
Het inrichten van een openbare gehandicaptenparkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij  

Langhuis 71 in Wilnis    

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 6 oktober 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. 

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 De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat 
uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige 
voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft 
gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U 
kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 Publicatie

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.

Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij  Kamille 48 in Mijdrecht    winstuitjewoning.nl/de-ronde-venen

Huurders, vergeet je waardebon 
niet! Wissel deze in voor 
energiebesparende producten



Bekendmakingen en mededelingen (week 40  – 7 oktober 2022)

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 6 oktober 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. 

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 De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat 

uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige 
voorziening te treffen. 

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft 
gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt 
uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.


