
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.
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Bekendmakingen en mededelingen 

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.

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.

ANWB Automaatje heeft de 500.000ste rit gereden 
Afgelopen woensdag 2 november werd in De Boei in Vinkeveen op feestelijke manier het 500.000ste 
ritje van ANWB AutoMaatje gevierd! Wethouder Anja Vijselaar was erbij en heeft zich aangemeld 
om als vrijwilliger te gaan rijden.
In 2015 is ANWB AutoMaatje gestart met een pilot en inmiddels actief in 110 gemeenten. Doel was, 
en is nog steeds om minder mobiele inwoners vervoer te bieden zodat zij weer mee kunnen doen aan 
de maatschappij. Mobiliteit en daardoor onder de mensen komen, is ontzettend belangrijk. ANWB 
AutoMaatje draagt bij aan hun zelfredzaamheid en daarmee ook aan hun welzijn en levensgeluk. 
Een praatje en een helpende hand van een maatje zijn daarbij onmisbaar.

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

Wilgenlaan 11 in Vinkeveen Legaliseren steiger Z/22/217243 26-10-2022

Stationsstraat 14 A in Abcoude Plaatsen zonnepanelen Z/22/217294 27-10-2022

Baambrugse Zuwe 39 in Vinkeveen Dakopbouw woning Z/22/217297 27-10-2022

Waverveense pad 15 in Vinkeveen Slopen van een zomerhuis Z/22/217325 28-10-2022

Dr. Mees ten Oeverlaan 8 in Wilnis Wijzigen van de voor- en zijgevel van de woning Z/22/217443 01-11-2022

Kerkstraat 42 in Abcoude Vervangen van de oude beschoeiing Z/22/217471 01-11-2022

Kerkstraat 44 in Abcoude Vervangen van de oude beschoeiing Z/22/217466 01-11-2022

Industrieweg 67 in Mijdrecht Plaatsen betonmortel-silo Z/22/217457 01-11-2022

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

Torenlaan 3 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een kraan Z/2022/027083 24-10-2022

Schoutenstraat 28 in Mijdrecht aanleggen uitweg Z/2022/027101 25-10-2022

Aalschover 16 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een kraan Z/2022/027728 31-10-2022

Kievitslaan 48 in Vinkeveen Tijdelijk plaatsen van een container Z/2022/027771 31-10-2022

Achter de Kerken 15 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een container Z/2022/027864 01-11-2022

Holendrecht 55 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een overkluizing Z/2022/027919 01-11-2022

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

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.

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 09.00 - 11.00 / 13.00 - 15.00
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.

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
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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

Oosterlandweg 40 in Mijdrecht Nieuwbouw van een bedrijfsruimte Z/22/203710 25-10-2022

Demmerik 128C in Vinkeveen Bouw van een vrijstaande woning Z/22/215026 25-10-2022

Verleende omgevingsvergunningen

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Amstelkade 72 in Wilnis Het vervangen van de kozijnen Z/22/204723 27-10-2022

Lakenveld 8 in Abcoude Het plaatsen van een schuur Z/22/215000 31-10-2022

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.

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

Meerkoetenlaan 3 in Vinkeveen Verbreden uitweg Z/2022/026188 20-10-2022

Aquamarijn 114 in Mijdrecht ontheffing plaatsen opslagcontainer 
mobiel toilet

Z/2022/026368 25-10-2022

Kievitsheuvel 3 in Abcoude ontheffing plaatsen vuilcontainer open Z/2022/026970 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 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.

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 en 
buitenschoolse opvang de Windroos aan de Proostdijstraat 39, 3641 AT te Mijdrecht, met registratienummer 235186405 en 
117853318 per 31 december 2022 uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) hebben verwijderd.

De verwijdering van bovenstaande voorziening uit het LRK is wegens sluiting van de betreffende locaties. Het LRK is 
digitaal te raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Wilnis, verkeershinder Mijdrechtse Dwarsweg 

Locatie verkeershinder Het wandelpad aan de Mijdrechtse Dwarsweg t.h.v. huisnummer 6 is van 31 oktober 2022 om 
07.00 uur t/m 22 december 2022 om 17.00 uur tijdelijk ingericht als in- en uitrit voor werkverkeer. Deze inrit is nodig als 
toerit naar het werkterrein.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer L. Sirin van de firma Van Vulpen B.V. via T. 
06 – 22 76 03 50.

Vinkeveen, afsluiting voetpad Molmpad langs de Reigerstraat en Bonkestekersweg

Locatie wegafsluiting 
Het voetpad Molmpad is in de bocht bij de Reigerstraat en de Bonkestekersweg geheel afgesloten. Voetgangers 
kunnen gebruiken maken van de stoep aan de overzijde van de weg. Ook is de doorgang tussen de Reigerstraat en 
Bonkestekersweg naar het voetpad Molmpad achter de Meerkoetlaan volledig afgesloten. Deze afsluiting geldt van 02 
november 2022 om 07.00 uur t/m 21 december 2022 om 17.00 uur.

Reden wegafsluiting 
Deze maatregel is nodig i.v.m. het vervangen van een waterleiding in opdracht van Vitens. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door Van Vulpen B.V.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer L. Sirin van de firma Van Vulpen B.V. via T. 
06 – 22 76 03 50.

Abcoude en Baambrugge, wegafsluitingen en verkeersmaatregelen zondag 20 november 2022

Zondag 20 november 2022 vindt De Ronde Venen Marathon plaats met als start/finishlocatie Raadhuisplein in Abcoude.

Voor de marathon, de duo-marathon, de 10 km-loop en mini-marathon worden de volgende tijdelijke 
verkeersmaatregelen in het genoemde tijdvak genomen voor alle doorgaand verkeer:

Abcoude
-  Raadhuisplein tussen Koppeldijk en Molenweg afgesloten van 08.00 uur tot 16.00 uur;
-  afsluiting van de Jonkersgang naar de Lindewetering van 09.45 uur tot 11.15 uur;
-  afsluiting De Cleijne Cleij naar de Lindewetering van 09.45 uur tot 11.15 uur;
-  afsluiting van de Groene Wetering naar de Lindewetering van 09.45 tot 11.15 uur.

Baambrugge
-  instellen eenrichtingsverkeer De Horn vanaf Abcoude in de richting van Baambrugge van 09.50
 uur tot 10.30 uur en van 10.50 uur tot 11.30 uur;
-  instellen eenrichtingsverkeer op De Zuwe in de richting van de A2 tot en met de tunnel van 10.05 uur tot 10.45 uur en
 van 11.05 uur tot 11.45 uur.

Mijdrecht
-  Fitspad langs de Oosterlandweg tussen Schattekerkerweg en de Oude Spoorbaan van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Wegafsluiting in centrum van Abcoude zaterdag 12 november 2022

In verband met de intocht van Sinterklaas in Abcoude zal het Raadhuisplein tussen 14.30 uur en 15.15 uur afgesloten 
worden voor doorgaand verkeer.


