Gemeentenieuws
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.
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 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

Ophaalmomenten afval 2022 zijn bekend

Vanaf maandag 20 december zijn de inzameldata voor 2022 bekend. Let op: de ophaaldagen van
het restafval en PMD wijken af van voorgaande jaren. Ook de inzamelgebieden zijn gewijzigd.
Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl wanneer de inzamelaar het afval bij u ophaalt. Hier is ook een
jaaroverzicht beschikbaar dat u kunt printen. Vu uw postcode en huisnummer in en u heeft
meteen toegang tot uw persoonlijke afvalkalender.
U kunt ook de gratis app Afvalwijzer via de App Store of Play Store of downloaden. Wilt u een
seintje krijgen als u de container aan de straat moet zetten? Zet dan eenvoudig de meldingen aan.
Ook ontvangt u dan informatie over wijzigingen in routes, bijvoorbeeld vanwege de feestdagen
of slecht weer.
Heeft u geen toegang tot de Afvalwijzer app of website? Dan kunt u een papieren afvalkalender
halen op het gemeentehuis. Dit kan vanaf maandag 20 december. Of vraag deze aan via ons
klantcontact centrum: 0297 – 29 16 16 of kcc@derondevenen.nl.

Wethouder Kroon opent de ‘Beweegtuin’ in Wilnis
De Ronde Venen is sinds vrijdag 26 november
een mooie sportplek rijker. In de ‘Beweegtuin’
in Wilnis staan sporttoestellen om de spieren
te trainen en de conditie te verbeteren.
Wethouder Rein Kroon (Sport) nam de
toestellen 1 december in gebruik.
De ‘Beweegtuin’ ligt in het Speelwoud in Wilnis,
naast de Willisstee. In de openbare ruimte staan
toestellen om tijdens het fitnessen de arm-,
been- en buikspieren te trainen. Door van alle
toestellen gebruik te maken, legt een sporter
een klein parcours af waarbij het lichaam even
flink aan het werk wordt gezet.
Plek die uitnodigt om te sporten
Wethouder Kroon is enthousiast. ,,De Beweegtuin ligt op een mooie plek, in het groen van het
Speelwoud. Hier sporten veel groepen onder begeleiding van een professionele trainer. Daarnaast
is het een populaire wandelroute. Mooi dat deze toestellen er nu staan. Het is echt een plek die
uitnodigt om te sporten en bewegen.’’
De Beweegtuin sluit aan op Sport- en Preventieakkoord
Begin dit jaar hebben (sport)verenigingen, scholen, kinderopvang en andere organisaties afspraken
gemaakt om sporten en bewegen te stimuleren. Deze zijn vastgelegd in het Sportakkoord
en Preventieakkoord. Het Sportwoud sluit naadloos aan op de afspraken en ambities uit het
Sportakkoord en Preventieakkoord. De sportvoorziening is door de gemeente samen met de
lokale ondernemers Niels Broszat (Paviljoen) en Claudia van der Meijden (SLIMNESS) gerealiseerd.
Zij waren vanaf het begin betrokken en zijn erg trots op het eindresultaat. Het belangrijkste voor
de 2 ondernemers is laagdrempeligheid van de beweegtuin, zodat een ieder op zijn of haar eigen
niveau kan sporten en bewegen.
De feestelijke opening volgt in het voorjaar
In het voorjaar wordt de beweegtuin feestelijk geopend. Als gevolg van de coronamaatregelen is
dat nu niet mogelijk. Inwoners kunnen wel gewoon van de toestellen gebruik maken. Tijdens de
feestelijke opening in het voorjaar geven lokale sportaanbieders verschillende clinics voor jong en
oud.

Nieuws over corona
voor inwoners en
ondernemers
De gemeente informeert u over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Kijk hiervoor op www.derondevenen.nl/
corona
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

Vergadering de raad

Op donderdag 16 december wordt er (digitaal)
vergaderd door de raad. Hieronder vindt u een
greep uit de agendapunten.
Donderdag 16 december 19.30 uur:
meningvormende raadsvergadering
-		Aanpassing bebouwde komgrenzen
Amstelhoek en Vinkeveen
-		Vaststellen belastingverordeningen en
heffingsverordeningen 2022
-		Regionale agenda jeugd Utrecht West
2022-2025
Inbreng van inwoners
De vergaderingen starten om 19.30 uur. Inwoners
kunnen digitaal een inbreng hebben door die
tevoren te mailen aan m.degraaf@derondevenen.
nl of j.jonker@derondevenen.nl met vermelding
van het onderwerp waarop ze willen reageren. Als
u persoonlijk in de vergadering wilt meespreken,
kunt u zich tevoren aanmelden. Dat kan door
een mail te sturen aan één van de adressen
hierboven of door te bellen met 29 17 85 of 29 18
89. U moet zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van
de vergadering aanmelden.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en een volledige en
actuele agenda op www.derondevenen.nl >
bestuur en organisatie > gemeenteraad

Werkzaamheden
Mijdrecht, gehele afsluiting Voetgangersbrug tussen Alexandriet en Turkoois
De voetgangersbrug tussen de Alexandriet en Turkoois te Mijdrecht zal in verband met een renovatie zijn afgesloten van 13 december 7.00 uur tot 24
december 16.00 uur. De voetgangersbrug zal worden gerenoveerd en er zullen enkele onderdelen van de brug vervangen worden.
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.
Abcoude, verkeershinder Hoogstraat
De Hoogstraat is ter hoogte van huisnummer 22 op 13 december van 8.00 uur tot 18.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer kan passeren, maar
houd rekening met een langere reistijd. De gedeeltelijke afsluiting is nodig voor een verhuizing met behulp van een goederenlift.
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met Schmidt Global Relocations via 033 – 210 77 73.
Mijdrecht, verlenging gehele wegafsluiting Prins Bernhardlaan
De Prins Bernhardlaan blijft tot 1 maart 2022 afgesloten. Dit is langer dan gepland. De afsluiting van de weg was tot 16 december 2021. Bébouw
Midreth heeft de wegafsluiting langer nodig om op een veilige manier de werkzaamheden aan het appartementencomplex uit te kunnen voeren.
Onze excuses voor het ongemak.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met Bébouw Midreth via 0297 – 76 01 00.
Amstelhoek, gedeeltelijke wegafsluiting
De Mennonietenbuurt is ter hoogte van huisnummer 120 op 17 december van 7.00 uur tot 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer zal worden
geregeld door verkeersregelaars. Deze maatregel is nodig omdat er werkzaamheden worden uitgevoerd 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 M. Souna van de firma Versluys Verkeerstechniek B.V.
via 023 – 558 08 29.

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 49 – 10 december 2021)
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:

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

Watersnip nabij 26 in Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke container voor nieuwe bestrating

Z/21/0011789

29-11-2021

Poelestein in Abcoude

Verlengen ontheffing tijdelijke bouwplaats voor Talen Z/21/0011807
West B.V. voor schilder / onderhoud werkzaamheden
complex Leeuwenburgh voor de nieuwe periode
vann10 december 2021 t/m 4 februari 2022.

30-11-2021

Meerweg 4 in Abcoude

Aanleggen van een nieuwe uitweg

01-12-2021

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
ontvangen

Constructieweg 48a 1 t/m 12 in Mijdrecht

Brandveilig gebruik arbeidershuisvesting

Z/21/192413

24-11-2021

Tuinderslaan 8 in Mijdrecht

Uitbreiding tijdelijke vergunning
caravanstalling in kas

Z/21/192452

25-11-2021

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

Donkervlietse Binnenweg 1 in
Baambrugge

Bouw mestberging

Z/21/192486

25-11-2021

Groenlandse kade 3 in Vinkeveen

Onderhoud steiger

Z/21/192494

25-11-2021

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen Ingetrokken door aanvrager

Houtzaagmolen 36 in Mijdrecht

Plaatsen dakkapel op zijgevel dakvlak

Z/21/192497

25-11-2021

Demmerik 23 in Vinkeveen

Onderheide oprit

Z/21/192503

25-11-2021

Gein-Noord 72 in Abcoude

Plaatsing dakkapel

Z/21/192884

29-11-2021

Vermogenweg 133 in Mijdrecht

Maarten Wouters Fotografie

Z/21/192931

26-11-2021

Koppeldijk 1 in Abcoude

Vervangen van de bestaande serre aan de
voorgevel

Z/21/192939

27-11-2021

Herenweg 242 R1 in Vinkeveen

Nieuwbouw recreatiewoning

Z/21/193020

01-12-2021

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

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

Marickenlaan 69 in Wilnis

Aanvraag dakkapel plaatsing

Z/21/189129

29-11-2021

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 Drossaardstraat 26
in Mijdrecht. Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunningen

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 10 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
verzonden

Stationsplein 3 in Abcoude

Wijzigen van het gebruik tot hotel/restaurant

Z/21/187125

15-10-2021

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

Poelestein in Abcoude

Verlening ontheffing tijdelijke bouwplaats voor
Talen West B.V., Energieweg 6, 8251 KL in Dronten
voor schilder / onderhoud werkzaamheden
appartementen complex Leeuwenburgh voor
de nieuwe periode van 10 december 2021 t/m 4
februari 2022.

Z/21/0011807

08-12-2021

Watersnip nabij 26 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container voor tuin renovatie
voor de periode 11 december 2021 t/m 8 januari
2022.

Z/21/0011866

Z/21/0011789

08-12-2021

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.

Abcoude, 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 Van Voorthuijsenhof
30 in Abcoude. Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 10 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.

