Gemeentenieuws
GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Hulp aan Oekraïne

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 09.00 - 11.00 / 13.00 - 15.00
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

Bekendmakingen en mededelingen
(week 42 – 21 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

Proosdijstraat 39 in Mijdrecht

In gebruik nemen van een aantal ruimten
binnen Daltonschool De Windroos tbv het KDV
en de BSO

Z/22/216200

04-10-2022

Wilgenlaan 25 in Vinkeveen

Aanpassen en legaliseren bestaande steiger

Z/22/216194

04-10-2022

G v Stoutenborchstraat 36 in
Mijdrecht

Overnam KDV (KDVThera Mijdrecht)

Z/22/216199

04-10-2022

Bonkelaar 98 in Mijdrecht

Plaatsen airco buitenunit (zijgevel) en vervangen Z/22/216187
kozijnen

05-10-2022

Bozenhoven 139 in Mijdrecht

Aanbrengen zonnepanelen

Z/22/216211

06-10-2022

Meerkoetlaan 54 in Vinkeveen

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Z/22/216216

07-10-2022

Herenweg 242 R 47 in Vinkeveen

Wijzigen gevels recreatiewoning

Z/22/216222

10-10-2022

Kerklaan 49 en 51 in Vinkeveen

Nieuwbouw dubbel woonhuis

Z/22/216223

10-10-2022

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

Ruweelstraat 2 Mijdrecht

ontheffing plaatsen Vuilcontainer

Z/2022/025903

08-10-2022

Proostdijstraat 28 in Abcoude

Aanleggen uitweg

Z/2022/026184

11-10-2022

Meerkoetlaan 3 in Vinkeveen

Uitweg verbreden

Z/2022/026188

11-10-2022

Aquamarijn nabij 114 in Mijdrecht

Tijdelijk plaatsen van containers en een dixi
i.v.m. onderhoudswerkzaamheden

Z/2022/026368

13-10-2022

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 volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Fluitekruid 22 in Abcoude

ontheffing plaatsen vuilcontainer dicht
mobiel toilet voor de periode 6 januari 2023
t/m 23 januari 2023

Z/2022-024526

05-10-2022

Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Dorpsstraat 72 in Mijdrecht

Ontheffing plaatsen vuilcontainer open
opslagcontainer

Z/2022-025556

12-10-2022

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.

Het was donderdagavond 13 oktober druk met
politieagenten en boa’s op straat in Mijdrecht.
Zij deelden bonnen uit aan (brom)fietsers
zonder verlichting. Deze keer geen boetes,
maar kortingsbonnen, zodat de kapotte
fietsverlichting bij een lokale fietsenwinkel
met korting gemaakt kan worden. Voor
sommigen was het even schrikken maar ook
een opluchting nadat ze de kortingsbon kregen
om de kapotte verlichting te laten maken.
Veel van de jongeren zagen het nut en zeker
de noodzaak van goede verlichting in met de
kortere en donkere dagen die eraan komen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Globale locatie

Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Politie bekeurt jongeren
met kortingsbon

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

Abcoude
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude
Ma t/m 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

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.

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 de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Plaswijk 43 Vinkeveen

Het bouwen van een woning
(recreatiewoning met permanent verblijf)

Z/22/203261

06-10-2022

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.

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.

Bekendmakingen en mededelingen (week 42 – 21 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.

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:
Zaaknummer

Datum
verzonden

Globale locatie

Omschrijving

Ringdijk 31 in Vinkeveen

Het plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde Z/22/205243
van de woning

10-10-2022

Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen

Het vervangen/plaatsen van beschoeiing,
damwanden, vergroten toegangspoort en de
bouw van een steiger

11-10-2022

Z/22/201084

Zaterdag 12 november

Sinterklaas intocht

Zaterdag 17 en zondag 18 december
2022

OERRR-Kerst

Tijdstip

Datum

Evenement/aanvraag

Zaterdag 17 december Hollandse Avond

Tijdstip
Van 20.00 uur – 02.00
uur

Locatie

Activiteit

Parkeerterrein Optisport,
Ontspanningsweg 1, 3641 SV
Mijdrecht

Versterkt
geluid,
plaatsen
tent

Deze aanvraag ligt 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 zienswijze kenbaar maken tot en met 2
december 2022. Deze kan schriftelijk 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 291616.

Namens gemeente De ronde venen gaan wij asfalt werkzaamheden uitvoeren op de Wilnisse Zuwe tussen huisnummer 15D
en 13. Tijdens de werkzaamheden is uw woning minder goed tot helemaal niet bereikbaar met de auto.

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:
Evenement/aanvraag

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Werkzaamheden Wilnisse Zuwe

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie

Datum

Aanvraag evenementenvergunning B-categorie

Locatie

Activiteit

Van 13.30 uur – 17.00 uur Centrum,
Raadhuisplein,
3641 in
Mijdrecht

Versterkt
geluid

Zaterdag en zondag van
10.00 uur – 17.00 uur

Versterkt
geluid

Fort Nigtevecht,
Velterslaan
1, 1391 HV
Abcoude

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.

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Vrijdag 28 oktober 07:00 – 16:00

Asfalteren

De weg wordt afgesloten voor verkeer. voor het doorgaande
verkeer wordt een omleiding ingesteld

Wat betekent dit?
De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer.
U kunt geluidsoverlast ervaren. Onze werktijden zijn tussen 07.00 uur – 16.00 uur. Bij slecht weer kan het zijn dat ons werk
uitloopt of wordt uitgesteld.
• Tijdens werkzaamheden zullen verkeerbegeleiders het verkeer opvangen en begeleiden.
• Tijdens werkzaamheden is er voor gemotoriseerd vervoer een omleidingsroute.
• Tijdens werkzaamheden blijft Fietspad voor (brom)ﬁetsers en wandelaars toegankelijk.
Nood- en hulpdiensten

Nood- en hulpdiensten kunnen altijd door het werk heen.

Afval

U kunt uw afval gewoon volgens het schema van de gemeente aan de straat zetten.

Meer informatie
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Alexander Twemlow van D van der Steen BV. Via e-mail:
alexander@dvandersteenbv.nl of telefonisch op: 06-20200222.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de toezichthouder dhr. Peter Woudstra van gemeente De Ronde Venen
afdeling IBOR, bereikbaar op telefoonnummer 0297-291855 of per e-mail p.woudstra@derondevenen.nl.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Kerklaan

Al 10 jaar duurzame verhalen

De Kerklaan is t.h.v. huisnummer 61 van 24 oktober 2022 om 07.00 uur uur t/m 28 oktober 2022 om 16.00 uur in zijn geheel
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en er zullen tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn. Het verkeer zal worden
geregeld met verkeersregelaars. Voor gemotoriseerd verkeer geldt een omleidingsroute, deze wordt aangegeven met
borden.
Voor voetgangers en fietsers geldt deze wegafsluiting niet; fietsers kunnen afstappen en gebruik maken van het trottoir.
Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken.
De tijdelijke wegafsluiting is onder voorbehoud van weersomstandigheden en verloop van de werkzaamheden
Deze maatregel is nodig i.v.m. het herstraten van de verkeersdrempel.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer R. Hendriks van de firma
AW Onderhoud via T. 06 – 51 26 11 85.

Werkzaamheden Korenmolenweg
Namens gemeente De ronde venen gaan wij asfalt herstel werkzaamheden uitvoeren op de kruising Korenmolenweg met
Donkereind. Tijdens de werkzaamheden is uw woning minder goed tot helemaal niet bereikbaar met de auto.
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Vrijdag 28 oktober 08:00 – 16:00

Asfalteren

De weg wordt afgesloten voor verkeer. voor het doorgaande
verkeer wordt een omleiding ingesteld

Wat betekent dit?
De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Lopend en met de fiets aan de hand kunt u langs het werk.
U kunt geluidsoverlast ervaren. Onze werktijden zijn tussen 08.00 uur – 16.00 uur. Bij slecht weer kan het zijn dat ons werk
uitloopt of wordt uitgesteld.
• Tijdens werkzaamheden zullen verkeerbegeleiders het verkeer opvangen en begeleiden.
• Tijdens werkzaamheden is er voor gemotoriseerd vervoer en (brom)ﬁetsers / wandelaars een omleidingsroute.

Duurzaam wonen? Kijk eens bij de buren!
Energie besparen, hoe pak ik dat aan? Kom erachter en bezoek
een huis op 29 oktober en 5 november tijdens de Nationale
Duurzame Huizen Route! Huiseigenaren helpen je graag en
laten zien hoe zij dit hebben aangepakt met bijvoorbeeld
radiatorfolie, dakisolatie of een warmtepomp.
Schrijf je in via www.duurzamehuizenroute.nl

Nood- en hulpdiensten

Nood- en hulpdiensten kunnen altijd door het werk heen.

Afval

U kunt uw afval gewoon volgens het schema van de gemeente aan de straat zetten.

Meer informatie
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Alexander Twemlow van D van der Steen BV. Via e-mail:
alexander@dvandersteenbv.nl of telefonisch op: 06-20200222.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de toezichthouder dhr. Peter Woudstra van gemeente De Ronde Venen
afdeling IBOR, bereikbaar op telefoonnummer 0297-291855 of per e-mail p.woudstra@derondevenen.nl.

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
Kreekrug 15 in Waverveen
Taling 35 in Mijdrecht
Dit besluit ligt met ingang van donderdag 20 oktober 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.

Bekendmakingen en mededelingen (week 42 – 21 oktober 2022)
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.

Abcoude, gedeeltelijke afsluiting voetpad Hoogstraat, Stationsstraat en Kerkplein
De voetpaden langs de Hoogstraat, Stationsstraat en het Kerkplein zijn van 26 oktober 2022 om 7.00 uur t/m 28 oktober
2022 om 16.00 uur in delen afgesloten. Voetgangers kunnen gebruik maken van het trottoir aan de overkant van de weg.
Op 26 oktober 2022 zullen ook enkele parkeerplaatsen aan de Stationsstraat afgesloten zijn.
Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met enige verkeershinder.
De voetpaden worden in delen afgesloten op de volgende locaties:
Hoogstraat van huisnummer 2 t/m 4A
Stationsstraat van huisnummer 2 t/m 6
Kerkplein van huisnummer 4 t/m 7
Deze maatregel is nodig i.v.m. het aanleggen van een glasvezelkabel voor een zendmast in opdracht van VodafoneZiggo.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Telecom.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer Lankhaar van de firma
BAM Telecom B.V. via T. 06 – 21 69 56 75.

Abcoude, gehele wegafsluiting Doctor Sloetlaan
De Doctor Sloetlaan is tussen de (hoek) Burg. de Beaufortlaan en de (hoek) Brandweerplein op 24 oktober 2022 van 12.00 uur
t/m 17.00 uur en op 25 oktober 2022 van 7.00 uur t/m 17.00 uur in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor

voetgangers en fietsers geldt deze afsluiting niet. Alle woningen blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
Deze maatregel is nodig i.v.m. het hijsen van een dakopbouw t.h.v. huisnummer 15.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer C. Jordens van de firma
Van den Bogaard via T. 0251 – 27 23 25.

Waverveen, gehele afsluiting Waverbrug
De Waverbrug is van 31 oktober 2022 om 6.30 uur t/m 2 november 2022 18.00 uur in zijn geheel afgesloten voor al het
verkeer. Deze afsluiting geldt ook voor voetgangers en fietsers.
De Waver en Waverdijk blijven open voor al het verkeer, maar voor de werkzaamheden is het noodzakelijk om de
Waverbrug volledig af te sluiten. Deze maatregel is nodig i.v.m. het vervangen van de voegovergangen aan beide zijden
van het brugdek en het ophogen van het asfalt aan de Waver-zijde van de brug.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Griekspoor in opdracht van de Gemeente De Ronde Venen. De firma
Griekspoor zal bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door de gespecialiseerde aannemers Rowij Bouwchemie B.V. en
KWS Infra.Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer R. van der
Slikke van de firma Griekspoor via T. 0252 – 672 614.

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Viergang
De Viergang is t.h.v. huisnummers 15 t/m 24 op 28 oktober 2022 van 07.00 uur t/m 16.00 uur in zijn geheel afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Er zullen ook tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn. De omleidingsroute wordt aangegeven
met borden. Voor voetgangers en fietsers geldt deze wegafsluiting niet. Fietsers dienen af te stappen en kunnen over het
trottoir passeren. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken.
Deze maatregel is nodig i.v.m. het plaatsen van een hoofdverdeelstation door BAM Telecom.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. Visser van de firma
BAM Telefon B.V. via T. 06 – 51 24 58 94.

Sluit kinderdagverblijf Marionette
Bekendmaking als bedoeld in artikel 8 lid 4 Besluit Landelijk Register kinderopvang
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij, op verzoek van de houder, kinderdagverblijf Marionette
aan de Gijsbert van Stoutenborchstraat 36, 3641 DL te Mijdrecht, met registratienummer 159090726 per 1 juli 2022 uit het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK) hebben verwijderd.
De verwijdering van bovenstaande voorziening uit het LRK is wegens sluiting van de betreffende locatie. Het LRK is digitaal
te raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

