
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 

Gemeentenieuws 
Raadsvergadering
Hieronder vindt u een greep uit de agendapunten van de komende raadsvergadering.

Maandag 31 januari: Besluitnemende raadsvergadering
- Kadernota 2023 Veiligheidsrisico Utrecht (VRU)
- Deelname VRU aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
- Benoeming kinderburgemeesters

Inbreng van inwoners
De vergadering start om 19.30 uur. Inwoners kunnen digitaal een inbreng hebben door die 
tevoren te mailen aan 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 het e-mailadres zoals hierboven genoemd of door te bellen met 
0297 - 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

Amsterdam bundelt signalen uit de stad voor 
plaatsing windmolens
Gemeente Amsterdam heeft de ambitie 
om met 17 windmolens 127 megawatt 
duurzame energie te realiseren in 2030. 
Naast de landelijke wet- en regelgeving om 
windmolens te mogen plaatsen heeft het 
college een reflectiefase ingesteld, waar 
het afwegingskader ‘Signalen uit de stad‘ 
onderdeel van is.
Veel Amsterdammers en inwoners van 

buurgemeenten droegen bij aan dit 
afwegingskader. Dit deden zij door mee te 
doen met workshops, online vragenlijsten 
en klankbordgroepen. In het afwegingskader 
is alle input verwerkt, om recht te doen aan 
de zorgen en uitdagingen die bestaan rond 
de plaatsing van windmolens. Het is geen 
afwegingskader in klassieke zin, maar een 
inventarisatie van thema’s en onderwerpen 

die in het vervolgproces aan de orde zullen 
komen. Een suggestie wordt nu al door 
wethouder Van Doorninck van gemeente 
Amsterdam omarmd: een plan-MER (Milieu 
Effect Rapportage) voor de zoekgebieden voor 
windmolens.
Meer weten over het proces in Amsterdam? 
Ga naar https://www.amsterdam.nl/
wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/

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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 4 – 28 januari 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 dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de 
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Donkereind 24 in Vinkeveen Nieuwbouw bedrijfswoning Z/21/194088 24-12-2021

Oldenhoff 21 in Abcoude Aanbouw bij een hoekwoning Z/21/194110 24-12-2021

de Hoef Oostzijde 103 in de Hoef Vernieuwen en verbreden bestaande 
dakkapel achterzijde woning

Z/22/194894 13-01-2022

van Dijklaan 13 in Amstelhoek Aanbrengen van dakopbouw op bestaand 
winkelpand

Z/22/194959 17-01-2022

Dijkgraaf 6 in Wilnis Plaatsen dakkapel Z/22/195029 18-01-2022

Meerweg 18 in Abcoude Aanbrengen zonnepanelen Z/22/195034 18-01-2022

Langhuis 14 in Wilnis Plaatsen dakkapel voorzijde Z/22/195035 18-01-2022

Achterbos 26 R 3 in Vinkeveen Plaatsen schuur en schutting Z/22/195059 19-01-2022

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

Constructieweg 20 in Mijdrecht Wijzigen van twee bestaande uitwegen Z/22/0000461 20-01-2022

Gein-Noord 80 in Abcoude Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/2022-000457 05-01-2022

Mijdrechtse dwarsweg 21A in Wilnis Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/2022-002137 18-01-2022

Herenweg 72 in Wilnis Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/2022-002134 16-01-2022

Scholeksterlaan 45 in Vinkeveen Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/2022-002129 20-01-2022

Fluitekruid nabij 62 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container voor een 
verbouwing

Z/22/0000482 21-01-2022

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

Aangevraagde exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag exploitatievergunning is ingediend: 

Adres Activiteit     Opmerkingen    

Herenweg 240, 3645 DW in Vinkeveen Jachthaven / Motel Wijziging rechtsvorm

De 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 de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 11 
februari 2022 Deze kan schriftelijk 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 
exploitatievergunning’. Informatie over deze aanvragen kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Regenboog 29 in Vinkeveen Plaatsen van een overkapping Z/21/192156 18-01-2022

Groenlandse kade 12 in Vinkeveen Bouw van een woning Z/21/189156 18-01-2022

Handelsweg 4 in Mijdrecht Uitbreiding bedrijfsruimte Z/21/191897 19-01-2022

Stationsweg 13 in Wilnis Plaatsen van een dakopbouw Z/21/190539 19-01-2022

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

Molmlaan nabij 11 in Wilnis Tijdelijke container plaatsen voor een 
verbouwing voor de periode 1 februari t/m 
28 februari 2022

Z/22/0000265 26-01-2022

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.

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 
ontvangen

Groenlandse kade 3 in Vinkeveen Onderhoud steiger Z/21/192494 19-01-2022

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

Datum Evenement/aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit

Vrijdag 1 juli 2022 Vink Cuisine Van 16.00 uur – 23.00 
uur

Sportpark de Molmhoek
Mijdrechts dwarsweg 4
3645 GA in Vinkeveen

Versterkt 
geluid

Zaterdag 27 augustus 2022 Shanty festival Van 12.00 uur – 18.00 
uur

Boeiplein, Kerklaan 32, 
3645 EV in Vinkeveen

Versterkt 
geluid

Deze aanvragen liggen 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 aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot 
en met 11 februari 2022. 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.

Ontwerp besluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning E. Kroon Wilnis B.V. 
onderdeel milieu, Burgemeester Padmosweg 43 in Wilnis
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben op 21 december 2021 het besluit genomen om de 
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu van 15 november 2005 die is afgegeven aan E. Kroon Wilnis B.V. voor het 
transporteren, scheiden, opslaan en be- en verwerken, bouw- en sloopafval en witgoed ambtshalve te wijzigen op grond 
van artikel 2.30 en 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ambtshalve wijziging is geregistreerd onder 
zaaknummer Z/21/182617. 
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage zes weken en start op 28 januari 2022.

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht postbus 13101, 3507 LC Utrecht. 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. 

Werkzaamheden
Wilnis, gedeeltelijke wegafsluiting Burgemeester Padmosweg
De Burgemeester Padmosweg is ter hoogte van huisnummer 90 op 2 februari van 8.00 uur tot 
12.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Fietsers en voetgangers worden tijdelijk over de rijbaan geleid. 
Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met een langere reistijd. Deze maatregel is 
nodig 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 B. 
Melchers van de firma Versluys Verkeerstechniek B.V. via 0172 – 61 40 97.

Mijdrecht, verlenging gehele wegafsluiting Prins Bernardlaan
De Prins Bernhardlaan blijft t/m 31 maart 2022 afgesloten. Dit is langer dan gepland. De afsluiting 
van de weg was verlengd tot 1 maart, maar door onvoorziene omstandigheden heeft Bébouw 
Midreth 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 vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met dhr. Chris 
Oranje van de Bébouw Midreth via 0297 – 76 01 00.

Wilnis, verkeershinder Herenweg
Het voetpad aan de Herenweg is ter hoogte van huisnummer 190 op 1 februari van 7.00 uur tot 
16.00 uur in zijn geheel afgesloten.  Voetgangers worden over de rijbaan geleid. Deze maatregel 
is nodig voor het leggen van kabels & leidingen.

Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met mevrouw 
B. Goffi van de firma BAM Infra Telecom B.V. via 0348 – 47 98 91.

Amstelhoek, gedeeltelijke wegafsluiting
De Mennonietenbuurt is ter hoogte van huisnummer 118 op 2 februari van 7.00 uur tot 16.00 
uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer zal worden geregeld door verkeersregelaars. Deze 
maatregel is nodig 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.

Test- en vaccinatielocaties regio Utrecht
Omdat de piek in vaccinatieafspraken achter de rug is, start de GGD regio Utrecht met het 
heropenen van de zogenoemde dichtbijlocaties. 

Vaccineren in Mijdrecht vanaf 2 februari
Voor De Ronde Venen betekent dit dat de Bowling in Mijdrecht vanaf 2 februari weer iedere 
woensdag is geopend. U bent welkom van 10.00 – 17.00 uur, voor 1e en 2e prik en voor de 
booster, zowel op afspraak als vrije inloop. 

Testen
De mobiele testlocatie in Mijdrecht is sinds 9 januari gesloten. De GGD zoekt naar een nieuwe, 
vaste locatie. Het actuele overzicht met alle testlocaties vindt u op www.ggdru.nl/testbeleid.
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VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD

ZITTING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU INZAKE GELDIGHEID EN NUMMERING 
KANDIDATENLIJSTEN

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente

De Ronde Venen

maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 4 februari 2022 om 10.00 uur, in een 
openbare zitting zal beslissen over:

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Tevens zal de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatshebben.

Plaats: Mijdrecht 

Datum: 17 januari 2021

De voorzitter voornoemd, Maarten Divendal

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD

KANDIDAATSTELLING

De burgemeester van De Ronde Venen maakt het volgende bekend:
1.  Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente 
plaatshebben. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres Croonstadtlaan 111 bij het daar gevestigde 
centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

2. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model 
H 3-1)
- de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van 
politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis
kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden op 
het gemeentehuis verstrekt.

Plaats: Mijdrecht

Datum: 3 januari 2022

De burgemeester voornoemd, Maarten Divendal

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van De Ronde Venen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad 
van deze gemeente een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij 
volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 11 maart 2022 om 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de 
burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) als kiezer is 
geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 
2022) als kiezer zijn geregistreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk 
met zijn eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. 

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag 
van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te 
dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) in dezelfde 
gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat 
ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de 
gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken. 

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door 
de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.

Plaats: Mijdrecht

Datum: 17 januari 2022

De burgemeester voornoemd, Maarten Divendal

Samen 
voor een 
veilige 
buurt

Download de app 
of meld u aan op 
burgernet.nl

Samen 
voor een 
veilige 
buurt

Download de app 
of meld u aan op 
burgernet.nl

Samen 
voor een 
veilige 
buurt

Download de app 
of meld u aan op 
burgernet.nl


