
Gemeentenieuws 
Gemeente helpt buitensportverenigingen verduurzamen

ALTC: “Fantastisch gebaar om buitensport zó 
te stimuleren”
De energiecrisis zorgt voor grote problemen. Ook buitensportverenigingen voelen de 
aanzienlijke kostenstijging. Speciaal voor hen stelt gemeente De Ronde Venen een aantal 
maatregelen voor: verenigingen versneld laten overstappen naar ledverlichting én een 
Duurzaamheidsfonds waarmee zij alle andere verduurzamingsoplossingen stimuleert. In totaal 
is 1,6 miljoen euro door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.  

Eén van de verenigingen die gebruik maakt 
van de gemeentelijke subsidie voor de 
ledverlichting, is ALTC uit Abcoude. Deze 
tennisvereniging telt bijna 1000 leden en 
is daarmee één van de grootste sportclubs 
van De Ronde Venen. “We hadden al langer 
de wens om onze verlichting te vervangen 
voor ledverlichting”, stelt voorzitter Peter 
Coster. “Toen na een storm drie lichtmasten 

waren gebroken, kwam deze wens in een 
stroomversnelling. Nu zijn alle 18 lichtmasten 
van ledverlichting voorzien.” De voorzitter is 
blij met het resultaat. “We hebben nu goede 
verlichting op de banen, verbruiken minder 
energie en omwonenden ervaren minder 
overlast van onze verlichting”, zegt hij. “Dat is 
winst op alle fronten.”

Bestuurslid Richard Kooyman (rechts) bij ALTC in Abcoude

Drie aanvullende verzekeringen met vele extra’s
Gemeente betaalt mee aan zorgverzekering

Inwoners met een uitkering of een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm 
kunnen zich uitgebreid verzekeren tegen zorgkosten. Gemeente De Ronde Venen biedt 
een collectieve zorgverzekering aan, samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De 
gemeente betaalt een gedeelte van de premie. En inwoners profi teren van vele extra’s.

“Iedereen moet zich goed kunnen verzekeren 
tegen zorgkosten”, stelt wethouder Cees van 
Uden. “Inwoners die minder inkomsten heb-
ben, bieden we een steuntje in de rug door 
mee te betalen aan de zorgverzekering.” 

De gemeente biedt drie aanvullende verze-
keringen aan. De AV-Basis voor 141,14 euro 
per maand is speciaal voor inwoners die geen 
of weinig zorgkosten verwachten. Het is de 
meest voordelige aanvullende verzekering, 
maar geeft zekerheid als dat nodig is. De AV-
Standaard is er voor 152,53 euro per maand 
en de AV-Top verzekering voor 174,24 euro 
per maand.

Aanmelden vóór 22 december
Wilt u overstappen? Ga naar www.gezond-
verzekerd.nl/de-ronde-venen. Doe dit vóór 22 
december 2022. U kiest de aanvullende verze-
kering die bij u past. Na het aanmelden levert 
u de nodige bewijzen in bij de gemeente. Zorg 

en Zekerheid zegt de zorgverzekering die u nu 
heeft op. Dat kan als u geen betalingsachter-
stand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.

Kom naar het spreekuur
•  Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? 

Maak dan een afspraak met Zorg en Zeker-
heid. Plan een online spreekuur in op www.
gezondverzekerd.nl/online-spreekuur-plan-
nen.

•  Wilt u liever hulp op locatie? Kom dan langs 
bij het Geldpunt aan de Karekiet 49 in Mijd-
recht. Zorg en Zekerheid is bij het spreekuur 
van 12 december én 19 december tussen 
13.30 en 15.30 uur.

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.

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.

Financiële meevaller
ALTC bekostigde de aanschaf van de 
ledverlichting uit eigen zak, maar om de 
subsidie voor alle buitensportverenigingen 
gelijk te trekken, vergoedt gemeente 
De Ronde Venen ook investeringen in 
ledverlichting die al reeds gedaan zijn. Dat 
betekent dat de Abcoudse tennisvereniging 
met terugwerkende kracht nog geld ontvangt. 
“Die financiële meevaller is meer dan 
welkom”, vult bestuurslid Ronald Kooyman 
aan. “In de ledenvergadering van half 
november is namelijk unaniem besloten om 
een nieuw, duurzaam clubhuis te bouwen. Het 
enige dat blijft staan, is de fundering. Daarop 
komt een compleet nieuw gebouw voorzien 
van een warmtepomp en zonnepanelen. 
Uiteraard is dit plan nog onder voor behoud 
van financiering, maar de subsidie van de 
gemeente is een fantastisch begin.’’

‘Prachtige beweeghoek’
De vereniging uit Abcoude ziet de initiatieven 
van de gemeente als een mooie impuls voor 
de buitensport. “Deze subsidie is een prachtig 
gebaar waarmee de gemeente haar nek 
uitsteekt voor buitensportaccommodaties 
en ervoor zorgt dat deze ook in de toekomst 
kunnen voortbestaan’’, stelt Ronald. “Met 
ons nog te vernieuwen sportpark én het 
naastgelegen, gloednieuwe Cruyff Court 
Matthijs de Ligt hebben we straks weer een 
prachtige beweeghoek die helemaal klaar is 
voor de toekomst.” 
Buitensportverenigingen die ook gebruik 
willen maken van de subsidie van de 
gemeente, kunnen zich aanmelden via sport@
derondevenen.nl. De regeling voor de led-
veldverlichting loopt in 2022 en 2023. De 
regeling voor de overige energiebesparende 
maatregelen heeft een looptijd van vijf jaar.

Aanmelden voor de kramenmarkt 
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. 

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



Bekendmakingen en mededelingen (week 49 – 9 december 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 
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.

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 
verzonden

Opaal 14 in Mijdrecht Het bouwen van een carpoort Z/22/218452 23-11-2022

Scholeksterlaan 23 in Vinkeveen Dakkapel en nokverhoging Z/22/218524 24-11-2022

Herenweg 183 A in Wilnis Dakkapel voorzijde Z/22/218574 25-11-2022

Amsterdamsestraatweg 26 in 
Abcoude

Legaliseren van reeds geplaatste kozijnen Z/22/218647 29-11-2022

Stationsstraat 12 in Abcoude Bouw tuinhuis Z/22/218634 28-11-2022

Futenlaan 21 in Vinkeveen Het vervangen van bestaande kunststof kozijnen 
voor nieuwe kunststof kozijnen.

Z/22/218716 30-11-2022

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

Korenbloem 102 in Mijdrecht Het vervangen van de garagedeur 
(parkeergarage)

Z/22/215526 17-11-2022

Kerkstraat 31 in Abcoude Het plaatsen van zonnepanelen Z/22/215267 17-11-2022

Zuster den Hertoglaan 2 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel in het 
voorgeveldakvlak

Z/22/215956 23-11-2022

Amstelkade 66 in Amstelhoek Het plaatsen van een dakkapel in het 
voorgeveldakvlak

Z/22/214678 23-11-2022

Uitweg 25 A in Vinkeveen de erfverharding Z/22/214925 24-11-2022

Herenweg 289 in Vinkeveen Het plaatsen (legaliseren) van twee 
dakkapellen en een uitbouw met dakterras

Z/22/203367 25-11-2022

Piet van Wijngaerdtlaan 60 in 
Abcoude

Het vervangen en vergroten van de 
dakkapel in het voorgeveldakvlak

Z/22/217010 29-11-2022

Wilgenlaan 9 in Vinkeveen de legalisatie van een steigerconstructie Z/22/218243 29-11-2022

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. 

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

Piet Heinlaan 3 in Amstelhoek een tijdelijke gebruikswijziging van Kruiskerk Piet H Z/22/204849 24-11-2022

Dorpstraat 44 in Wilnis het realiseren van een afzuiginstallatiepijp Z/22/216646 30-11-2022

Raadhuisplein 2 in Abcoude het plaatsen van een dakopbouw, het wijzigen van 
kozijnen en het wijzigen van het gebruik op de begane 
grond

Z/22/215096 30-11-2022

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

Pijlstaartlaan 1 B in Vinkeveen Brandveilig gebruik dislocatie de Pijlstaart Z/22/213695 07-12-2022

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.

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie 

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

Datum Evenement/
aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 1 april 2023 Boksgala 18.00 uur – 
23.00 uur

Sport- en zalencentrum De Willisstee, 
Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR in Wilnis

Sportevenement

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 23 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.

Vergunningsvrije omgevingsvergunningen

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Dr Mees ten Oeverlaan 10 in Wilnis het veranderen van de gevel door het 
aanbrengen van Keralit gevelbekleding

Z/22/218340 29-11-2022

Intrekking omgevingsvergunningen

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Molenland 11 te Wilnis Aanleggen uitweg Z/2022/016774 30-11-2022

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 ingediend worden 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.

WIJZIGING DATA - Vinkeveen, gehele wegafsluiting Groenlandsekade

Locatie wegafsluiting
De Groenlandsekade is ter hoogte van huisnummer 16 op 6 december 2022 van 07.00 uur t/m 12.00 uur en op 8 en 9 
december 2022 van 07.00 uur t/m 16.00 uur in zijn geheel afgesloten voor al het verkeer. De omleidingsroute wordt 
aangegeven met borden.
Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken.

Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. werkzaamheden door de firma Van Vulpen.
Heeft u nog vragen? 

Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met de heer N. Dekker van de firma Van Vulpen via T. 
06 – 81 36 48 09.

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Aalscholver

Locatie wegafsluiting
De Aalscholver is ter hoogte van huisnummer 16 op 14 december 2022 van 07.00 uur t/m 15.00 uur in zijn geheel afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers. Voor voetgangers geldt deze wegafsluiting niet. Uiteraard proberen wij de 
verkeershinder tot een minimum te beperken.

Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. de plaatsing van een prefab uitbouw met behulp van een mobiele telekraan.

Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. Rozendom van de firma Prefast B.V. via T. 
06 – 15 60 7848.

Wilnis, gedeeltelijke wegafsluiting Ringdijk

Locatie afsluiting
De Ringdijk is ter hoogte van huisnummer 7 van 5 december 2022 om 7.00 uur t/m 16 december 2022 om 16.00 uur 
gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer kan passeren maar houdt u rekening met een langere reistijd. Woningen en bedrijven 
zijn gewoon bereikbaar. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken.

Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het vervangen van een drinkwater transportleiding in opdracht van Vitens.
Heeft u nog vragen? 

Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met de heer B. Tuijtel van de firma Van Vulpen B.V. via T. 
06 – 19 17 21 89.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Rietveld

Locatie wegafsluiting
De straat Rietveld is ter hoogte van huisnummers 54 t/m 62 op 13 december 2022 van 08.00 uur t/m 16.00 uur in zijn 
geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze wegafsluiting niet. Tijdens de 
werkzaamheden is het eenrichtingsverkeer is dat deel van de straat tijdelijk niet van toepassing tbv de bereikbaarheid van 
de huisnummers 62 t/m 64.
In verband met de werkzaamheden zijn de parkeerplaatsen ten noorden van huisnummer 34 die dag ook afgesloten. Wij 
vragen u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren.

Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. de aanleg van coax kabel voor de Rietveld 42 in opdracht van VodafoneZiggo.

Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met S. Toorenburgh van de firma BAM Telecom B.V. via 
T. 088 – 712 37 59.

 Vinkeveen, gehele wegafsluiting Baambrugse Zuwe

Locatie afsluiting:
De Baambrugse Zuwe is ter hoogte van huisnummer 141G / 180 op 14, 15 en 16 december 2022 van 07.00 uur t/m 16.00 uur 
geheel afgesloten. Het verkeer zal worden geregeld door verkeersregelaars. Voor voetgangers en (brom-)fietsers (als zij 
afstappen) geldt deze afsluiting niet. Op de genoemde dagen is de weg na 16.00 uur weer open.
Vanaf de Herenweg zijn de huisnummers 141F en 178 bereikbaar en vanaf de Vinkenkade zijn de huisnummers 182 en 141H 
bereikbaar. 

Reden afsluiting:
De gehele afsluiting is nodig i.v.m. het lassen van midden- en laagspanningskabels door Quint & van Ginkel.
Heeft u vragen?

Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met R. van Dijk van de firma Buko Infrasupport via T. 
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Reden verkeershinder
Deze maatregel is nodig i.v.m. het snoeien van de platanen aan beide zijden van de straat.

Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met mevrouw L. van Overveldt van de gemeente De Ronde 
Venen via T. 0297 – 29 16 16.

Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting Demmerik

Locatie afsluiting
De Demmerik is ter hoogte van van huisnummer 34 (tegenover huisnummer 5) op 13 december 2022 van 07.30 uur t/m 13.00 
uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars. In verband met de werkzaamheden 
vragen wij u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren.

Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het zagen van asfalt.
Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met een langere reistijd.

Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer T. Blok van de firma BAM B.V. via T. 06 – 51 
48 80 58.

Tijdelijke verplaatsing weekmarkt naar Haitsmaplein

Door de ijsbaan op het Raadshuisplein verplaatsen we de weekmarkt voor 5 weken van het Raadhuisplein naar het 
Haitsmaplein. In deze brief vertel ik u hier meer over.

IJsbaan op het Raadhuisplein vanaf zondag 10 december
Op maandag 5 december starten we met het opbouwen van de ijsbaan. Op zondag 10 december wordt de ijsbaan officieel 
geopend. De laatste dag van de ijsbaan is zondag 8 januari. Dan starten we direct met het verwijderen.

Weekmarkt 5 keer op het Haitsmaplein
De weekmarkt gaat op 8 december, 15 december, 22 december, 29 december en 5 januari naar het afgezette parkeerterrein 
van het Haitsmaplein.

Ook neemt de gemeente de volgende maatregelen
• We zetten een deel van het parkeerterrein af voor de markt;
• Met borden maken we duidelijk dat de markt tijdelijk is verplaatst;
• Publiciteit over de tijdelijke verplaatsing vindt plaats via de lokale kranten en social media;
• De parkeergarage van het appartementencomplex blijft bereikbaar;
• Fout geparkeerde auto’s worden verplaatst;
• De bereikbaarheid van de organisatie, de markt en de gemeente is geregeld.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
• Neem dan gerust contact met ons op. Op kantoordagen zijn wij van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken op 0297 29 16 16. Of 
stuur een e-mail naar kcc@derondevenen.nl. Voor vragen over de ijsbaan bel 06 10 09 72 10 of stuur een e-mail naar info@
ijsbaanmijdrecht.nl. Iets weten over de markt? Bel dan de voorzitter van de markt, Peter Vermeij. Hij is te bereiken via 06 53 
41 11 20.  

030 – 303 13 00.

Mijdrecht, afsluiting parkeerplaatsen Turkoois

Locatie afsluiting
Enkele parkeerplaatsen aan de Turkoois ter hoogte van van huisnummer 18 zijn op 12 december 2022 van 10.00 uur t/m 
14.00 uur afgesloten. Wij vragen u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren.

Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het aanleggen van een nieuwe coax-kabel ten behoeve van Diamant 44.

Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met de heer M. Uiterwaal van de firma BAM Telecom B.V. 
via T. 0348 – 47 98 91.

Amstelhoek, verkeershinder Piet Heinlaan en Engellaan

Locatie verkeershinder
De Piet Heinlaan ter hoogte van de huisnummer 1 t/m 33 en de Engellaan ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 2 A zijn van 
12 december 2022 t/m 14 december 2022 tussen 7.00 uur en 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Het werkvak verplaatst zich 
door de straten. Verkeer kan passeren maar houdt u rekening met een langere reistijd.
In verband met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk deze dagen hier niet te parkeren.

Gemeente De Ronde Venen werkt aan een nieuw plan 
voor het verkeer van de toekomst (Mobiliteits- en 
Verkeersveiligheidsplan 2023-2030) en daar hebben we 
uw hulp bij nodig.

Wat vindt u belangrijk als u onderweg bent?
Denk met ons mee over het verkeer van de toekomst en ga naar 
www.derondevenen.nl/verkeer

Of scan deze QR-code met de camera 
van uw telefoon of tablet.


