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.

Gemeentenieuws
Pleegouders gezocht

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.

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
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.
REPAIR CAFÉ MIJDRECHT IN DE BUURTKAMER

G. van Aemstelstr. 5 3641 AP Mijdrecht
Iedere tweede en vierde donderdag van de
maand van 14.00 - 16.00 uur
Contactgegevens
T. 0297-288 466 (tijdens openingstijden)
E. repaircafemijdrecht@stdb.nl

Bekendmakingen en mededelingen
(week 44 – 4 november 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

Oudhuijzerweg 40 in Wilnis

Vervangen van een bestaande hooiberg

Z/22/216901

20-10-2022

Veldhuis 2 in Wilnis

Restauratie het Veldhuis met achterhuis en
zomerhuis

Z/22/216912

20-10-2022

't Markvelt 9 in Abcoude

Vervangen bestaande dakkapel

Z/22/216927

20-10-2022

Demmeriksekade 11 CAR in Vinkeveen Wijzigen in aanbouw zijnde woning

Z/22/216997

21-10-2022

Henrick Trajectinusstr 10 in Mijdrecht Het uitbreiden van de woning

Z/22/217001

21-10-2022

Piet van Wijngaerdtlaan 60 in
Abcoude

Het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde. Z/22/217010

21-10-2022

Zuwe 10 in Baambrugge

Het aanbrengen van een dakkapel aan de
straatzijde

Z/22/217120

25-10-2022

Koppelland 11 in Abcoude

Het uitbreiden van de woning

Z/22/217103

25-10-2022

Slotplaats 2 in Abcoude

Wijziging aan de zijgevel

Z/22/217080

25-10-2022

Dorpsstraat 76 B in Mijdrecht

Realiseren van een dakopbouw

Z/22/217149

26-10-2022

Demmeriksekade 15 in Vinkeveen

Uitbreiding bedrijfsgebouw

Z/22/217143

26-10-2022

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 de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Raadhuisstraat 21 Wilnis

Uitbreiding en verduurzamen van de woning

Z/22/200610

21-10-2022

Achter de Kerken 15 in Abcoude

Het plaatsen van een dakkapel in het
voorgeveldakvlak

Z/22/213799

21-10-2022

Winkeldijk 19 A R127 in Vinkeveen

Verbouwen en uitbreiden van de
recreatiewoningen

Z/22/208829

24-10-2022

Vossenstraat 46 in Wilnis

Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde

Z/22/213911

24-10-2022

Baambrugse Zuwe 141G in Vinkeveen

Bouw van tuinmuren onder bouwwerken

Z/22/204714

25-10-2022

Wilgenlaan 15 in Vinkeveen

Het legaliseren van een steiger

Z/22/215824

27-10-2022

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.

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Houzaagmolen 24 in Mijdrecht

Plaatsen overkapping fietenberging

Z/22/215/253

07-10-2022

De Borsaliastraat 60 in Mjidrecht

Vervangen dakpannen

Z/22/216191

17-10-2022

Dorpstraat 44 in Wilnis

Het aanbrengen van een afzuiginstallatie

Z/22/212651

26-10-2022

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, 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.

Ieder kind hoort op te groeien op een veilige
plek met liefde en structuur. Helaas is dat voor
sommige kinderen niet mogelijk. Jeugdhulp
regio Utrecht-West en de gemeente zoeken
voor deze kinderen pleegouders. Mensen die
tijdelijk willen zorgen voor een kind van een
ander. Soms voor een weekend per maand.
En in andere gevallen voor langere tijd.
Meer weten over pleegzorg? Kom naar de
informatieavond op 22 november!
Pleegouder worden Landelijk is er een te kort
aan pleegouders. Hierdoor kunnen kinderen
niet altijd opgroeien in een gezin. Ook
binnen onze gemeente zoeken we passende
gastgezinnen. Van carrièrevrouwen tot
kunstenaars, van 65-plusser tot single dertiger,
van buurman tot tante. Iedere volwassene die
een kind een veilige en stabiele omgeving
kan bieden, kan pleegouder worden. Vooraf
vindt een screening plaats en een pleegouder
wordt ondersteund door organisaties voor
pleegzorg. Pleeggezinnen ontvangen een
pleegzorgvergoeding en er zijn regelingen
voor sommige extra kosten.
Informatieavond 22 november
Utrecht-West organiseert samen met 5
pleegzorgorganisaties een informatieavond.
Wanneer: Dinsdag 22 november 2022
Waar: Gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan
14, Woerden.
Tijd: 19.45 uur inloop en 20.00 uur opening
door wethouder Jacques Rozendaal.
Tijdens de avond geven verschillende
pleegzorgorganisaties informatie over hoe
pleegzorg werkt. Ook vertellen ervaren
pleegouders wat zij met hun pleegkinderen
meemaken. Uiterlijk 22.00 uur sluiten we de
avond af. U kunt zich opgeven via pleegzorg@
woerden.nl

Lichtjesavond op de
algemene begraafplaats
in Wilnis
In november wordt dit jaar op Vrederust
algemene begraafplaats in Wilnis een
lichtjesavond georganiseerd. Tijdens de
lichtjesavond is de begraafplaats mooi verlicht
en kunnen inwoners in een sfeervol samenzijn
hun dierbaren herdenken. Iedereen is van
harte welkom.
De lichtjesavond vindt plaats op woensdag
16 november 2022. De ontvangst is van 19.00
tot 19.30 uur met koffie en thee. Om 19.30
uur start de herdenking. Na de herdenking
kunt u een lichtje brengen bij het graf van uw
dierbare. Daarvoor mogen de kaarsen op de
paden gebruikt worden.
Indien u wilt dat tijdens de avond een foto
van uw overleden dierbare wordt getoond op
het scherm, dan kunt u een foto (met naam
en overlijdensdatum) aan Uitvaartcentrum
Finnema mailen via info@ucfinnema.nl Dit
kan tot uiterlijk 13 november 2022.
De lichtjesavond wordt georganiseerd door
Uitvaartcentrum Finnema en de gemeente De
Ronde Venen.

Bekendmakingen en mededelingen (week 44 – 4 november 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

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Demmerik 122 in Vinkeveen

Nieuwbouw woonhuis

Z/22/214166

21-10-2022

Areknpark Mur 2 in Vinkeveen

Vervangen bestaande woonark door een andere
woonark

Z/22/203723

21-10-2022

Achterbos 80 in Vinkeveen

Nieuwbouw van 2 woningen in B&B

Z/22/204462

21-10-2022

Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag Tijdstip

Locatie

Zondag 11 december 2022

Kerstmarkt

12.00 uur –
16.00 uur

In en voor het Piet Mondriaan
Kramenmarkt en
Gebouw, Broekzijdselaan 46 1391 XL versterkt geluid
in Abcoude

Zondag 19 februari 2023

Bosdijkloop

10.00 uur – De Boei, Tuinderslaantje, 3645 KT in
14.30 uur
Vinkeveen

Activiteit

Afsluiten
Roerdompstraat
in Vinkeveen

Deze aanvragen liggen voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Veiligheid en Facilitair. U kunt een
afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en
met 18 november 2022. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team Veiligheid
en Facilitair, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie
over deze aanvragen kunt u krijgen via T. 0297 29 16 16.

Aanvraag evenementenvergunning B-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag Tijdstip

Locatie

Activiteit

Zaterdag 31 december
2022

Oud en Nieuw feest

Waverveensepad 18A, 3645 CM in
Vinkeveen

Versterkt geluid

Deze aanvraag ligt ter inzage bij vergunningverlening Veiligheid en Facilitair. 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 16
december 2022. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team
Veiligheid en Facilitair, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’.
Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 291616.

Aanvraag ontheffing geluidhinder
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag ontheffing overig geluidhinder is
ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag Tijdstip

Zaterdag 13 mei 2022

Huwelijksfeest

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

21.00 uur –
05.00 uur

Bovendijk 16 in Wilnis. De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik hebben van een installatie waarop het Besluit
mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing is. Het puinbreken vindt plaats vanaf donderdag 10 november 2022. De
duur van de werkzaamheden zal maximaal 5 werkdagen zijn tussen 7:00 en 19:00 uur.

Locatie

Activiteit

Van 15.00
Demmerik 65, 3645 EB in Vinkeveen Versterkt geluid
uur – 01.00
van 20.30 uur tot
uur
01.00 uur

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur.
Als u een vraag heeft over de melding kunt u bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het
telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer Z/21/185330.

Asfalt-onderhoud werkzaamheden Rijweg Poelweg
Er zal maandag 7 november en dinsdag 8 november in gemeente DRV asfalt-onderhoud werkzaamheden plaats vinden,
namelijk:
Rijweg Poelweg te Waverveen (tussen Hoofdweg en Veldweg), deze werkzaamheden zijn ivm verkeersveiligheid
noodzakelijk.
Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden is als volgt:
Rijweg Poelweg
Maandag 7 & Dinsdag 8 november van 07:00-16:00 uur, doorgang zal NIET mogelijk zijn (alleen met noodzaak
calamiteitendienst) !
Tot slot:
Bewoners Poelweg worden middels een Bewonersbrief geïnformeerd.
Tijdens werkzaamheden zullen verkeerbegeleiders het verkeer opvangen en begeleiden.
Tijdens werkzaamheden is er voor gemotoriseerd vervoer een omleidingsroute.

Asfalt-onderhoud werkzaamheden Rijweg Veenkade
Er zal woensdag 9 november in gemeente DRV asfalt-onderhoud werkzaamheden plaats vinden, namelijk:
Rijweg Veenkade te Wilnis, deze werkzaamheden zijn ivm verkeersveiligheid noodzakelijk.
Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden is als volgt:
Rijweg Veenkade
Woensdag 9 november van 07:00-16:00 uur, doorgang zal NIET mogelijk zijn (alleen met noodzaak calamiteitendienst) !
Tot slot:
Bewoners Veenkade worden middels een Bewonersbrief geïnformeerd.
Tijdens werkzaamheden zullen verkeerbegeleiders het verkeer opvangen en begeleiden.
Tijdens werkzaamheden is er voor gemotoriseerd vervoer een omleidingsroute.

Abcoude, gehele wegafsluiting Stationsstraat
Locatie wegafsluiting
De Stationsstraat is op 7 en 8 november 2022 van 07.00 uur t/m 16.00 uur geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Voor voetgangers en fietsers geldt deze wegafsluiting niet. Het werkvak verplaatst door de hele straat. Het verkeer zal in
de straat worden geregeld met verkeersregelaars. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken.
Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het uitvoeren van rioolinspecties.
Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met de heer R. Geurtsen van gemeente De Ronde Venen
via T. 0297 – 29 16 60.

Baambrugge, verkeershinder Rijksstraatweg
De Rijksstraatweg is t.h.v. huisnummer 47 en t.h.v. huisnummer 79 van 07 november 2022 om 09.00 uur t/m 21 april 2023
om 16.00 uur regelmatig gedeeltelijk afgesloten wegens het lossen van materialen. Het verkeer kan passeren maar houd
u rekening met een langere reistijd. Het lossen zal in de eerste periode dagelijks plaatsvinden, waarna het over zal gaan op
enkele keren per week.
Het verkeer zal tijdens het lossen om de vrachtwagen worden geleid.
Deze maatregel is nodig i.v.m. het laden en lossen van materiaal en materieel ten behoeve van de kadeverbetering langs
de Angstel in Baambrugge.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de de firma Benecke via T. 075
– 61 48 503

Abcoude, gehele wegafsluiting Kerkstraat

Aanvraag exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag exploitatievergunning is ingediend:
Adres

Activiteit

Opmerkingen

Koppeldijk 1, 1391 CW in Abcoude

Restaurant

Nieuw bedrijf

Aanvraag Alcoholwetvergunning

Locatie wegafsluiting
De Kerkstraat is van huisnummer 4 t/m 14 op 11 november 2022 van 07.00 uur t/m 16.00 uur geheel afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze wegafsluiting niet. Het verkeer zal in de straat worden
geregeld met verkeersregel
arde blijft bereikbaar voor personenauto’s via een tijdelijke doorgang t.h.v. Kerkgaarde huisnummers 16-29, bereikbaar via
het Kerkplein.
Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het uitvoeren van een reparatie aan het hoofdriool.

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag Alcoholwetvergunning is ingediend:
Adres

Activiteit

Opmerkingen

Kerkplein 28, 1391 CK in Abcoude

Jongerencentrum

nieuwe stichting

De aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Veiligheid en Facilitair. U kunt een
afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 18 november
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 Alcoholwetvergunning’.
Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 29 16 16.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• W. Kool Grondverzet B.V. voor het adres:

Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met de heer R. Geurtsen van gemeente De Ronde Venen
via T. 0297 – 29 16 60.
Mijdrecht en de Hoef, wegafsluitingen
Zondag 6 november 2022 vindt de jaarlijkse hardloopwedstrijd de Zilveren Turfloop plaats.
Voor dit evenement worden de navolgende tijdelijke wegafsluitingen ingesteld:
• Hoofdweg vanaf rotonde Oosterlandweg tot en met kruising Molenland / Hoofdweg / de Hoef Oostzijde.
Van 10.30 – 12.45 uur;
• Hoofdweg vanaf de rotonde Oosterlandweg tot de Cornelis Beerninckstraat van 08.00 – 14.00 uur;
• Oosterlandweg (rijbaan) tussen rotonde Hoofdweg en kruising Schattekerkerweg, in verband met start 5 km. van 11.00 –
11.20 uur;
• Westerlandweg vanaf kruising Molenland tot en met kruising de Oude Spoorbaan (de Hoef). van 10.30 – 13.15 uur;
• De Hoef Oostzijde (route langs de Kromme Mijdrecht) vanaf de Hoofdweg tot en met de Oude Spoorbaan (brug bij de
Hoef) van 10.30 – 13.15 uur;
• Schatterkerkerweg vanaf de Hoef Oostzijde tot en met de Oosterlandweg van 10.30 – 13.00 uur;
• Schatterkerkerweg vanaf de Hoef Oostzijde tot en met de Oosterlandweg en verder de Tuinderslaan tot de opgang naar
de Kerkvaart. Van 10.30 – 13.00 uur

Bekendmakingen en mededelingen (week 44 – 4 november 2022)
Renovatie plantsoenen winterperiode 2022
De gemeente gaat tijdens de wintermaanden plantsoenen opknappen. Dit houdt in dat de beplanting gerooid gaat worden.
Hierna zullen de plantsoenen herplant gaan worden tenzij het anders is aangegeven.
De meest voorkomende redenen om een plantsoen aan te pakken zijn:
1e de beplanting ziet er verwaarloosd uit of is vertrapt.
2e de beplanting is te hoog en/ of te breed
3e de beplanting is moeilijk te onderhouden.
Om u nader te informeren volgt hieronder een globale opsomming van de werkzaamheden.

Op de volgende plaatsen in Mijdrecht worden struiken gerooid en nieuwe struiken terug geplant.
Zirkoon hoek Diamant Haag om glasbak
Bonkelaar Plantsoenvak achter 18
Karekiet Plantsoenvak tegen over nr 66
Stadhouderslaan Plantoenvakken achter de flats
Op de volgende plaats in Waverveen worden struiken gerooid en nieuwe struiken terug geplant.
Cliffortweg Plantsoenvak bij nr 2
Op de volgende plaats in De Hoef worden struiken gerooid en nieuwe struiken terug geplant.
Merelslag Plantsoenvak naast 48
Voor vragen kunt u mailen met groen@derondevenen.nl

