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

Groen aan de Buurt De Ronde Venen

Iedereen met goede ideeën om samen met buren hun woonomgeving groener en aantrekkelijker
te maken, was welkom bij Groen aan de Buurt. Gemeente De Ronde Venen nodigde groene
doeners uit alle woonkernen uit om mee te doen. En met effect: op wel 7 plekken zijn gedurende
2021 ideeën van de grond gekomen. Hieronder lichten we 3 van de 7 projecten uit. Volgende week
worden de overige projecten toegelicht. Kijk voor het complete overzicht op derondevenen.nl.
Abcoude – Vergroening steenkorven langs het Broekerpad
Naast het Broekerpad, een veel gebruikt fietspad tussen het nieuwe
en oude station van Abcoude, pronken op twee plekken verschillende
soorten boompjes en struiken, waarvan er veel inheems zijn. De
steenkorven herken je haast niet meer terug: hier groeien nu
prachtige vetplantjes op die een heel ander aanzicht geven. Tot
slot zijn tussen de beide plekken bollen gepoot die het groeiseizoen
zullen inluiden.
Amstelhoek – Buurttuin Het
Hoekie
Geen groep was zo snel en
voortvarend van start als die in Amstelhoek. Afgelopen
mei waren de belangrijkste elementen van de buurttuin
al gerealiseerd; de juiste grondbewerking; fruitbomen,
vaste planten met veel bloemen en de moestuinbakken.
Veel van de gebruikte materialen zijn door buurtbewoners
aangeboden. Zoals dat gaat met een enthousiaste
projectgroep is de tuin misschien nooit helemaal af. Er komt nog een picknicktafel en wie weet
welke mooie nieuwe ideeën volgend tuinseizoen met zich meebrengt.

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

Werkzaamheden

De Hoef – Narcissen langs de Amstel
Na een zoektocht naar de juiste biologische bollenkweker
en een wandeling langs elke brievenbus in het dorp, was
daar op zaterdag 16 oktober de grote dag. Langs bijna 5
kilometer van de Kromme Mijdrecht (ook wel de Amstel
genoemd) pootten vrijwilligers de nieuwe narcissen.
Pas van het voorjaar krijgt iedereen die meehielp het
resultaat van hun harde werk echt te zien, maar een
gezellige dag met vieze handen en warme erwtensoep
was eigenlijk al beloning genoeg.

De Hoef, gehele afsluiting De Overzetbrug
De Overzetbrug (fiets/voetgangersbrug) tussen
De Hoef Oostzijde en Kade in Zevenhoven zal
in verband met een renovatie op verschillende
momenten zijn afgesloten:

Uitleg online afspraak boosterprik

Tijdens de renovatie wordt er onder andere
nieuw leuningwerk aangebracht en wordt het
machinewerk vernieuwd.
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.

Steeds meer inwoners vanaf 60 jaar en ouder krijgen een uitnodiging om een afspraak te maken
voor een extra coronavaccinatie, de boosterprik. Vanaf het moment dat een geboortejaar aan de
beurt is, kan men een afspraak maken.
Dit kan telefonisch na ontvangst van de brief, maar gaat sneller online met DigiD. Om mensen
te informeren hoe online een prikafspraak maken werkt, is een kort filmpje gemaakt met uitleg.
Het filmpje is te zien op uitlegprikafspraak.nl.

-		Van 27 december 7.00 uur tot 31 december
16.00 uur
- Van 3 januari 7.00 uur tot 7 januari 16.00 uur
- Van 28 februari 7.00 uur tot 4 maart 16.00 uur

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Nic. Van der
Steenstraat
De Nic. Van der Steenstraat is tussen de
Godebaldstraat en Adelricusstraat ter hoogte van
huisnummer 16 op 23 december van 7.00 uur tot
14.00 uur geheel afgesloten. Voor fietsers (als zij
afstappen) en voetgangers geldt deze afsluiting
niet. De gehele afsluiting is nodig voor het
plaatsen van een dakkapel waarvoor een kraan
op de rijbaan komt te staan.
Abcoude, gedeeltelijke wegafsluiting Torenlaan
De Torenlaan is ter hoogte van huisnummer
22 op 24 december van 9.00 uur tot 18.00 uur
gedeeltelijk afgesloten. De gedeeltelijke afsluiting
is nodig voor het plaatsen van een dakkapel
waarvoor een kraan op de rijbaan komt te staan.
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.
Vervanging brug Spaanse Mat vertraagd
De vervanging van de houten loopbrug tussen de
Spaanse Mat en Hofland in Mijdrecht is vertraagd.
Volgens planning zou de brug eind deze maand
vervangen worden. Als gevolg van vertraging
bij de leverancier wordt dit begin februari. De
tijdelijke brug tussen Florijn en het fietspad blijft
liggen tot de brug bij Spaanse Mat is vervangen.

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 50 – 17 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:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
ontvangen

Vinkenkade 77R 54 in Vinkeveen

Tuinverharding bestaande tuin

Z/21/193045

01-12-2021

Baambrugse Zuwe 149 A in Vinkeveen

Plaatsing carport voor garage

Z/21/193055

02-12-2021

Wilnis E 920

Nieuwbouw schuur

Z/21/193057

02-12-2021

Herenweg 43 A in Wilnis

Optoppen en renovatie van de woning

Z/21/193110

02-12-2021

Hofland 2A in Mijdrecht

Isoleren van de buitengevel

Z/21/193243

06-12-2021

Herenweg 282 in Vinkeveen

Verbreden brug

Z/21/193291

07-12-2021

Botsholsedijk 11 in Waverveen

Verbouwen bestaande schuur

Z/21/193267

07-12-2021

Vinkeveen

Nieuwbouw bijgebouw bij woonark

Z/21/193276

07-12-2021

Stationslocatie in Mijdrecht

Bouw van 35 sociale huurappartementen

Z/21/193339

08-12-2021

Vinkenkade 6 in Vinkeveen

Bouw van een terras

Z/21/193342

08-12-2021

Kavel 171 in Abcoude

Nieuwbouw woning

Z/21/193343

08-12-2021

Herenweg 210 G in Vinkeveen

Bouw recreatiewoning

Z/21/193346

08-12-2021

Land van Winkel kavel 160 en 161 in
Abcoude

Nieuwbouw 2 woningen

Z/21/193349

08-12-2021

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

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 16 en 16A in
Vinkeveen

Het bouwen van een 2 onder 1 kap woning

Z/21/190560

03-05-2021

Groenlandse kade 12 in
Vinkeveen

Vervangende nieuwbouw woonhuis

Z/21/189156

08-05-2021

Stationsweg 13 in Wilnis

Plaatsen van een dakopbouw

Z/21/190539

08-05-2021

Aanvraag evenementenvergunningen B-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van evenementen zijn ingediend:
Datum

Evenement/ aanvraag

Donderdag 2 juni tot en
met maandag 6 juni 2022

Vinkefest 2022

Tijdstip
Donderdag 18.00 uur – 23.00 uur
Vrijdag 14.00 uur – 02.30 uur
Zaterdag 14.00 uur – 02.30 uur
Zondag 12.00 uur – 02.00 uur
Maandag 12.00 uur – 22.00 uur

Locatie

Activiteit

Feestterrein aan
de Demmerik
3645 in
Vinkeveen

Versterkt
geluid

De aanvraag ligt voor een periode van 6 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 28 januari 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.

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

Dorpsstraat nabij 1 in Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke bouwhekken voor de
verbouwing voormalig ABN pand.

Z/21/00012042

07-12-2021

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

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen van:
• Alpha B.V. voor het adres: Bovendijk 14 in Wilnis. De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik hebben van een
installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing is. Het puinbreken zal plaatsvinden in de
periode van week 46 2021 tot week 52 2021. De duur van de werkzaamheden zal maximaal acht aaneengesloten werkdagen
zijn.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088 - 022 50 00.

Verleende omgevingsvergunningen

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Pieter Joostenlaan 26 in Wilnis

Uitbreiding brandweerkazerne Wilnis

Z/20/167346

03-05-2021

Amsterdamsestraatweg 14 en
(16) in Abcoude

Splitsing woning in 2 woningen en op elke
woning een dakkapel aan de achterzijde

Z/21/190250

06-05-2021

Demmerik 58 in Vinkeveen

Nieuwbouw van 3 woningen

Z/21/189097

06-05-2021

Geinplein 3 in Abcoude

het brandveilig gebruik van een
multifunctionele ruimte tbv een
buitenschoolse opvang

Z/21/184806

06-05-2021

Mijdrechtse Dwarsweg 12 A in
Wilnis

Bouwen van een werktuigberging

Z/21/190538

07-05-2021

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

Oudeland nabij 18 in Vinkeveen

Plaatsen tijdelijke schaftkeet voor
verbouwing woning voor de periode 3
januari 2022 t/m 28 januari 2022

Z/21/00011667

15-12-2021

Pijlstaartlaan 48 in Vinkeveen

Aanleggen nieuwe uitweg

Z/21/00011650

15-12-2021

Meerweg 4 in Abcoude

Aanleggen nieuwe uitweg

Z/21/00011866

15-12-2021

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.

