Gemeentenieuws

Nieuws over corona
voor inwoners en
ondernemers

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Postadres
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

De gemeente informeert u over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Kijk hiervoor op www.derondevenen.nl/
corona

Contactgegevens
T. 0297 29 16 16 | F. 0297 28 42 81
E. gemeente@derondevenen.nl
Website
www.derondevenen.nl

Vragen over het coronavirus of
vaccinatie?
U kunt terecht bij
• het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus
• de GGD regio Utrecht: www.ggdru.nl/
corona of 030 - 630 54 00
(doordeweeks tussen 8.30 en 17.00
uur, in het weekend tussen 9.00 en
16.00 uur)
• het landelijk informatienummer: 0800
- 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).
• www.rijksoverheid.nl/corona

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.

De Ronde Venen stroopt
de mouw op

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
Website
www.servicepuntderondevenen.nl

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

Vaccineren tegen het coronavirus is
belangrijk. Met vaccinatie beschermen we
niet alleen onszelf, maar ook familie, vrienden
en kwetsbare mensen. Jezelf laten vaccineren
is dus ook een kwestie van solidariteit. Een
hoge vaccinatiegraad vermindert de druk op
de zorg.

Werkzaamheden
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Wilnis, verkeershinder Molenland en afsluiting ﬁetspad
Het Molenland is ter hoogte van huisnummer 1 van 6 december 7.00 uur tot 8 december 16.00
uur gedeeltelijk afgesloten en het fietspad is in zijn geheel afgesloten. Voor fietsers is een
omleidingsroute en het gemotoriseerd verkeer kan passeren, maar houd rekening met een
langere reistijd.
De gedeeltelijke afsluiting en de gehele afsluiting van het fietspad zijn nodig voor het maken
van gestuurde boringen voor het leggen van kabels & leidingen.
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer T.
Muilwijk van aannemer Van Vulpen via 0183 – 64 50 60 of 06 – 10 93 22 03..
Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting Herenweg
De Herenweg zal in twee fases gedeeltelijk worden afgesloten.
Fase 1 tussen de Prins Bernhardlaan en de Maximalaan van 6 december 7.00 tot 8 december
18.00 uur.
Fase 2 tussen de Maximalaan en de Herenweg 86 op 9 en 10 december 7.00 uur tot 18.00 uur en
op 13 en 14 december 7.00 uur tot 18.00 uur.
Het verkeer wordt geregeld met verkeersregelaars en in verband met de werkzaamheden
vragen wij u vriendelijk deze dagen hier niet te parkeren.
Deze gedeeltelijke afsluitingen zijn nodig omdat aannemer Krijn Verbruggen & Zn. in opdracht
van de gemeente De Ronde Venen een palenbeschoeiing gaat plaatsen langs de Herenweg in
Vinkeveen.

Samen
voor een
veilige
Samen buurt
voor een

Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer J.
Verbruggen van de firma Krijn Verbruggen & Zn. via 0297 – 26 14 29 of 06 – 53 68 39 30.
Vinkeveen, gehele afsluiting Spoordijkbrug
De Spoordijkbrug (fiets/voetgangersbrug) aan de Ringdijk in Vinkeveen zal in verband met een
renovatie in zijn geheel zijn afgesloten van 10 januari 2022 7.00 uur tot 7 maart 2022 16.00 uur.
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer S.
van Dam van de gemeente De Ronde Venen via 0297 – 29 18 83.

veilige
buurt
Download de app
of meld u aan op

Samen
Download de app
of meld u aan op
burgernet.nl

1e of 2e prik: vrije inloop of op afspraak
In Mijdrecht kunt u zich laten vaccineren in de
18:36Bowling Mijdrecht, Ontspanningsweg 1a. Elke
woensdag kunnen inwoners daar tussen 9.30
uur en 17.00 uur een vaccinatie krijgen.
Boosterprik: alleen op afspraak
Ook voor de boosterprik kunt u terecht bij
de Bowling Mijdrecht. Alle mensen geboren
in 1939 of eerder kunnen nu telefonisch een
afspraak maken voor een boostervaccinatie.
Het is niet nodig om op de uitnodigingsbrief
van het RIVM te wachten. U kunt bellen
naar het Klant Contact Center (KCC) van de
GGD regio Utrecht: 030-630 54 00. Elke dag
bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur.
Heeft u vragen? Kijk dan op www.ggdru.nl/
coronavaccinatie
Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee
te nemen als u naar een testlocatie of
vaccinatielocatie gaat. Het houden van 1,5
meter afstand is verplicht. Het dragen van een
mondkapje is verplicht vanaf 13 jaar.

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 47 – 26 november 2021)
De oﬃciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan oﬃciële
bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u
in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De
oﬃciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl onder Bestuur en Organisatie > Actueel.

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

Kwikstaart nabij 46 in Mijdrecht

Nieuwbouw 50 startersappartementen

Z/21/192130

17-11-2021

Meerweg 18 in Abcoude

Plaatsen zonnepanelen

Z/21/192132

17-11-2021

Regenboog 29 in Vinkeveen

Plaatsing overkapping

Z/21/192156

18-11-2021

Kerkplein 31 in Abcoude

Verlichting in gevelbord Afscheidshuys Salut Z/21/192172

18-11-2021

Baambrugse Zuwe 141G in Vinkeveen

Plaatsen bijgebouw en dubbele carport, een
brug en een extra inrit

22-11-2021

Z/21/192314

Datum

Evenement/aanvraag

Zaterdag 10 september
2022

Najaarsmarkt Wilnis

Tijdstip

Locatie

10.00 uur – 16.00 uur Gedeelte Herenweg, P.
Joostenlaan tot en met
Dorpstraat, 3648 in Wilnis

Activiteit
Afsluiting
straten en
versterkt
geluid

Deze aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een
afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 - 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot
en met 17 december 2021. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling
Concernstaf - Integrale Veiligheid, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag
evenement’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

Mijdrecht, verkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor een
deelauto op het parkeerterrein aan de Rondweg

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

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

Pijlstaartlaan 48 in Vinkeveen

Aanleggen nieuwe uitweg

Z/21/0011650

23-11-2021

Oudeland nabij 18 in Vinkeveen

Plaatsen tijdelijke schaftkeet voor
verbouwing woning

Z/21/0011667

24-11-2021

Watersnip nabij 26 in Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke container voor nieuwe
bestrating

Z/21/0011789

29-11-2021

Om op het parkeerterrein aan de Rondweg in Mijdrecht één parkeerplaats te reserveren voor een deelauto, die
als zodanig herkenbaar is, door het plaatsen van bord E8 zoals opgenomen in bijlage I van het Rvv 1990, plus een
onderbord met daarop de tekst “deelauto Greenwheels”.
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 3 december 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

Wilnis, verkeersbesluit voor het inrichten van een openbare parkeerplaats tot
gehandicaptenparkeerplaats

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 Raadhuisstraat 19
in Wilnis.

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

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunningen

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 3 december 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
ontvangen

Spoorlaan 5 in Abcoude

Plaatsen van een berging in de zijtuin

Z/21/185718

19-11-2021

Prinses Beatrixstraat 29 in Baambrugge

Het plaatsen van een dakkapel

Z/21/190743

22-11-2021

Stationsstraat 36 in Abcoude

Het plaatsen van zonnepanelen

Z/21/189505

23-11-2021

Verleende omgevingsvergunning voor kappen

Datum
Zaaknummer
verzonden

Globale locatie

Omschrijving

Kwikstaart 46 in Mijdrecht
(terrein voormalige
Twistvliedschool)

Kappen van 2 kastanjes, vanwege
Kappen (vellen) Z/21/176382
sloopwerk en her-ontwikkeling (incl.
herplant)

Mijdrecht, verkeersbesluit voor het inrichten van een openbare parkeerplaats tot
gehandicaptenparkeerplaats

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 Verfmolen 89 in
Mijdrecht. .
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunning is verleend:
Activiteit

Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie

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

24-11-2020

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.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 3 december 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in 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 Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

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

Herenweg 224 in Wilnis

Gedeeltelijke vervanging woonhuis

Z/21/189953

17-11-2021

Industrieweg 56 in Mijdrecht

Wijzigen gebruik sportschool naar
sportschool met catering

Z/21/192099

18-11-2021

Achterbos 1 in Vinkeveen

Uitbreiding Woonhuis

Z/21/189627

23-11-2021

Kwikstaart 38 in Mijdrecht

Het vergroten van het kozijn in de voorgevel

Z/21/189862

24-11-2021

Weigering omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding akkoord is bevonden:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Aan de hoofdweg 16 in Mijdrecht

Voor het aanleggen van een uitweg

Z/21/0011129

23-11-2021

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen - Ingetrokken door
aanvrager

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

Baambrugse Zuwe 149 A in Vinkeveen

Plaatsing carport voor garage

Z/21/189380

22-11-2021

Ontwerpwijzigingsplan “Uitweg 33, Vinkeveen”

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang
van 4 december 2021 het ontwerpwijzigingsplan ‘Uitweg 33, Vinkeveen (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.
BPW010uitweg33ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen.
Het ontwerpwijzigingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:
• Vanwege de Corona-maatregelen ligt er geen papieren versie ter inzage. Als u niet in de gelegenheid bent om het plan
digitaal te raadplegen dan kunt u contact opnemen met Sven Hambuckers door te mailen naar ‘omgevingszaken@
derondevenen.nl’ of te bellen met 0297 291616.
• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt
rechtstreeks bij het wijzigingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
NL.IMRO.0736.BPW010uitweg33-ow01.
• De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.
nl/0736/ manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.
Toelichting
Met het wijzigingsplan ‘Uitweg 33, Vinkeveen’ wijzigt de bestemming van het perceel van Agrarisch naar Recreatie
– Verblijfsrecreatie kampeerterrein. Met deze wijziging wordt het juridisch-planologisch mogelijk een kleinschalige
seizoensgebonden natuurcamping met maximaal 40 plekken aan de Uitweg 33 te Vinkeveen te realiseren.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 4 december 2021 tot en met 14 januari 2022, kan een ieder op het
ontwerpwijzigingsplan een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde
Venen. Deze zienswijze kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen
worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor
mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Sven Hambuckers van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag tot
en met donderdag en vrijdagochtend tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 0297 – 29 16 16.

