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

Gemeentenieuws
Begroting 2023 In één oogopslag

Woonlasten per huishouden, 2023
huurhuis

Inkomsten € 107,4 miljoen

Volg de gemeente op Facebook
facebook.com/derondevenen
instagram.com/gemeentedrv
twitter.com/gemeentedrv

Afvalstoffenheffing
€ 358

€ 105,6 miljoen Uitgaven
Wonen
Woningbouw, wegen, duurzaamheid, groen, afval en riool
€ 32,8 mln

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is weer open op de tijden
die u van ons gewend bent.

Inkomsten uit het rijk
€ 76,4 mln

Samenleven
Jeugdzorg, onderwijs,
sport, werk & inkomen en
maatschappelijke ondersteuning
€ 45,9 mln

Benieuwd naar de plannen
van het college voor
de komende 4 jaar?
Lees dan het coalitieakkoord

Overige inkomsten
€ 6,1 mln

Bestuur & bedrijfsvoering
Bestuur en ambtelijke apparaat
€ 20,2 mln

Financiën
Rente en uitvoeringskosten belastingen
€ 2,7 mln

Gemeenteraad stelt begroting 2023 vast
De gemeenteraad heeft in de vergadering van
3 november de programmabegroting voor
2023 vastgesteld. In de begroting staat welke
inkomsten de gemeente komend jaar verwacht
te ontvangen en welke uitgaven zij komend
jaar wil doen. Wethouder Vijselaar: “Het
college is trots op deze programmabegroting.
Een programmabegroting die samen met de

organisatie tot stand is gekomen. We hebben
het coalitieakkoord ‘In het hart’ omgezet in
concrete resultaten voor 2023. We kunnen
gericht aan de slag met onze ambities. We
presenteren een sluitende begroting. Dit
betekent dat we ruimte hebben en kunnen
reageren op toekomstige uitdagingen, die er
ongetwijfeld gaan komen.”

Openingstijden
Abcoude
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude
Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur

Bekendmakingen en mededelingen
(week 46 – 18 november 2022)

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

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

De begroting 2023 in één oogopslag
In de infographic staat waar de inkomsten
vandaan komen en waar de uitgaven naartoe
gaan.
De begroting 2023 raadplegen
De begroting 2023 staat online op
de-ronde-venen.begrotingsapp.nl.

Aanmelden voor de
kramenmarkt

SERVICEPUNTEN
Het Servicepunt is alleen open op afspraak.
Kom langs, maar kom alleen.

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl

+
€ 960

Veiligheid
Politie en brandweer
€ 3,9 mln

Lokale heffingen
€ 24,9 mln

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.

Contactgegevens
T. 0297 58 76 00
E. info@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Rioolheffing
€ 216

‘In het hart’

Voor eventuele wijzigingen van
openingstijden adviseren wij u om
www.derondevenen.nl te raadplegen.

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

Afvalstoffenheffing
€ 358

Totaal

U kunt het gemeentehuis alleen
bezoeken als u een afspraak heeft.

Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

+
€ 574

Onroerendezaakbelasting
€ 386

Telefonisch is het gemeentehuis
maandag t/m donderdag bereikbaar tot
17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.

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.

Totaal

Woonlasten per huishouden, 2023
koophuis

Maandag: 8.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag: 8.30 – 16.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur

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.

Rioolheffing
€ 216

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.

Eindelijk kunnen we na 2 jaar weer een
kramenmarkt organiseren. De uitgelezen kans
om (sport)verenigingen onder de aandacht
te brengen bij inwoners. De kramenmarkt
houden we op maandag 9 januari 2023
tijdens de nieuwjaarsreceptie. De avond
start om 19.00 uur in de Willisstee (Pieter
Joostenlaan 24, Wilnis). Rond 22.00 uur is
de receptie afgelopen. Wilt u er ook met
een kraampje staan? Meld u dan aan via
www.derondevenen.nl/nieuwjaarsreceptie.

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

De Hilt 7 in Abcoude

Aanbrengen beschoeiing

Z/22/217627

04-11-2022

Veldweg 1 A in Waverveen

Bouwen van een loods

Z/22/217698

07-11-2022

Baambrugse Zuwe 210 A in
Vinkeveen

Vervangen van beschoeiing

Z/22/217706

08-11-2022

Haagwinde 9 in Abcoude

plaatsen dakkapel voorgevel

Z/22/217754

08-11-2022

Botsholsedijk 11a in Waverveen

Nieuwbouw woonhuis

Z/22/217782

08-11-2022

Groenlandse kade 5 in Vinkeveen

Het bouwen van 2 trafocellen

Z/22/217793

09-11-2022

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

Nieuwe OV dienstregeling
Syntus vanaf 11 december
Let op! Gaat u op of na 11 december op pad
met het openbaar vervoer? Plan u reis dan
tijdig via 9292.nl zodat u niet voor verassingen
komt te staan. Meer over
de nieuwe route leest u op
www.syntusutrecht.nl of
scan onderstaande QR code
met de camera van uw
telefoon of tablet.

Bekendmakingen en mededelingen (week 46 – 18 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.

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Aan het spoor 1 in Mijdrecht

het herinrichten en het aan- en verbouwen
(horeca/ logies) van het pand

Z/22/203483

04-11-2022

Wilnisse Zuwe 15D in Wilnis

Het bouwen van een nieuwe schuur (kraamhotel Z/22/204118
paarden)

04-11-2022

Ringdijk 31 in Vinkeveen

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

08-11-2022

Arkenpark De Plashoeve 30 in
Vinkeveen

het realiseren van een bijgebouw

08-11-2022

Z/22/213948

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

Torenlaan 3 in Abcoude

De gemeente heeft op 8 november 2022
Z/2022/027083 07-11-2022
een besluit genomen op de aanvraag
met zaaknummer 2022-027083 voor een
omgevingsvergunning voor een ontheffing
plaatsen Kraan voor de periode 8 december 2022
t/m 9 december 2022 i.v.m. Tijdelijk plaatsen van
een kraan op de openbare weg voor het hijsen
van een dakkapel op de woning. De vergunning
is toegekend

Kievitslaan 48 in
Vinkeveen

Achter de Kerken 15 in
Abcoude

Zaaknummer

Datum

De gemeente heeft op 8 november 2022
een besluit genomen op de aanvraag
met zaaknummer 2022- 027771 voor een
omgevingsvergunning voor een ontheffing
plaatsen vuilcontainer open voor de periode
31 oktober 2022 t/m 28 november 2022 i.v.m.
Verbouwing De vergunning is toegekend.

Z/2022/027771

07-11-2022

De gemeente heeft op 10 november 2022
een besluit genomen op de aanvraag
met zaaknummer 2022-027864 voor een
omgevingsvergunning voor een ontheffing
plaatsen vuilcontainer open voor de periode
1 november 2022 t/m 3 maart 2023 i.v.m.
Renovatie woning. De vergunning is toegekend

Z/2022/027864 09-11-2022

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

Evenement/aanvraag

Zaterdag 6 mei 2023

Lentemarkt

Tijdstip
09.00 uur – 16.00 uur

Locatie

Activiteit

Tuinderslaantje en
parkeerterrein de
Boei, Kerklaan 32,3645
EV in Vinkeveen

Kramenmarkt en
gedeeltelijk afsluiten
Tuinderslaantje
Vinkeveen

Deze 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 deze aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en
met 2 december 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 aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 29 16 16.

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
Benedenland 29 in Wilnis
Dit besluit ligt met ingang van donderdag 17 november 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 Verkeersbesluit
Datum van bekendmaking: 18 november 2022
Onderwerp: Diverse verkeersmaatregelen kruising Prinses Margrietlaan-Ambachtsherensingel
Aanleiding
De gemeente voert een grootschalige reconstructie van de kruising Prinses Margrietlaan-Ambachtsherensingel in Mijdrecht
uit. Dit biedt de mogelijkheid om de inrichting van de weg en de verkeersmaatregelen aan te passen naar aanleiding van
het onderzoek onder inwoners waarin deze kruising als gevaarlijk en onduidelijk werd aangegeven.
Besluit
Op grond van in het verkeersbesluit opgenomen overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om de kruising
Prinses Margrietlaan-Ambachtsherensingel op te nemen in de 30 km/h zone en in te richten als fietsrotonde met de daarbij
behorende verkeersmaatregelen.
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

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 MiddenNederland, 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

Aan het Spoor 5a Mijdrecht

Bouw van een levensloopbestendige woning

Z/22/215427

7-11-2022

Hoogstraat 13 in Abcoude

wisselen van hotelkamers naar hostelkamers

Z/22/215539

08-11-2022

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

Johan van Renessestraat 18 in
Mijdrecht

Het gebruik van een aantal ruimten tbv
peutergroep en BSO Kind en Co

Z/22/214868

07-11-2022

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.

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 Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd
wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om
een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen
het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn.
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan
de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus
16006, 3500 D Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen.
Voor het indienen van een verzoek tot
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.
Contact
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te
stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet
meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.

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
Zwaluw 169 in Mijdrecht
Dit besluit ligt met ingang van donderdag 17 november 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.

Bekendmakingen en mededelingen (week 46 – 18 november 2022)
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.

Communicatiebericht/ publicatietekst
Inspreken op het plan voor de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland
Op 14 december 2022 nemen Provinciale Staten een besluit over een plan om de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland
beter in te richten voor de toekomst. In het plan staan maatregelen om de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de
bereikbaarheid te verbeteren.
De maatregelen betreffen onder meer verbreding van het fietspad, aanbrengen van geleiderails, geluidswerende
maatregelen, snelheidsverlaging op de kruisingen naar 60 km/u en maatregelen voor een betere doorstroming. Alle
voorgestelde maatregelen vindt u op www.toekomstN201.nl
Inspreken bij de statencommissie op 23 november 2022
Vooruitlopend op de besluitvorming in Provinciale Staten organiseert de commissie Milieu en Mobiliteit van de
provincie Utrecht op 23 november 2022 van 19:00 tot 21:00 uur een bijeenkomst voor insprekers. Op die manier kunnen
belanghebbenden (nogmaals) hun visie op het plan voor de N201 toelichten. Insprekers kunnen zich tot en met 21 november
aanmelden via statengriffie@provincie-utrecht.nl onder vermelding van het onderwerp waarover zij willen inspreken. De
bijeenkomst vindt plaats in het Huis voor de provincie in Utrecht, maar insprekers kunnen er ook voor kiezen om digitaal
aanwezig te zijn via Teams. Na aanmelding ontvangen insprekers nadere informatie over de agenda en de verdere
werkwijze.
Vragen?
Uw vragen over het plan en de besluitvorming kunt u sturen naar: toekomstN201@provincie-utrecht.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
Centaur 50 in Vinkeveen

Dit besluit ligt met ingang van donderdag 17 november 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.

BEKENDMAKING BEREIKEN SUBSIDIEPLAFOND 2022 GEMEENTELIJKE MONUMENTEN EN
BEELDBEPALENDE PANDEN DE RONDE VENEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat het door de gemeenteraad
vastgestelde subsidieplafond voor het jaar 2022, volgens artikel 2 van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten
en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015, per 21 oktober is bereikt.
Voor 2022 was een bedrag van 27.800,- beschikbaar, ten behoeve van onderhoud en herstel van zowel gemeentelijke
monumenten als beeldbepalende panden. Dit bedrag is inmiddels geheel hieraan besteed (op basis van de volgorde van
binnenkomst van volledige aanvragen, zoals gespecificeerd in de subsidieverordening).
Nieuwe aanvragen kunnen in het huidige kalenderjaar dan ook niet meer worden gehonoreerd. In de maand december
2022 wordt gepubliceerd welk bedrag de gemeenteraad voor 2023 voor dit doel beschikbaar stelt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerker cultuurhistorie van de gemeente, per telefoon 0297
291616 of per e-mail cultuurhistorie@derondevenen.nl.

