
Vanaf woensdag 22 december is de 
vaccinatielocatie van GGD regio Utrecht in de 
Bowling Mijdrecht tijdelijk gesloten. Inwoners 
kunnen vanaf dat moment terecht op één 
van de 6 grote locaties in de provincie. Deze 
zijn in Utrecht (Jaarbeurs en Hoog Catharijne), 
Amersfoort (Rijtuigenloods en Meander 
Medisch Centrum), Nieuwegein, Veenendaal 
en Woerden. Vanaf 27 december is ook de Expo 
Houten beschikbaar. 

Tijdelijke sluiting tot eind december
GGD regio Utrecht staat voor de grote opgave 
om alle inwoners van provincie Utrecht voor 
eind januari een boostervaccinatie te geven. 
Om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen 
te vaccineren, is het nodig om tijdelijk kleinere 
locaties te sluiten en alles te concentreren bij de 
grote locaties.
 
Waarom sluiten?
Een kleine locatie heeft in verhouding meer 
medewerkers nodig. Denk aan prikkers, hosts, 
administratief medewerkers, EHBO’ers en 
artsen. Deze medewerkers zijn hard nodig op de 
grote vaccinatielocaties om al inwoners van de 
provincie zo snel mogelijk een booster te geven. 
De sluiting van de vaccinatielocatie in de Bowling 
Mijdrecht is tijdelijk en duurt tot in ieder geval 
eind december. Dan bekijkt GGD regio Utrecht of 
het mogelijk is de locatie weer te openen.

Beroep op inwoners
Inwoners die al een afspraak hebben bij Bowling 
Mijdrecht krijgen hierover bericht. GGD regio 
Utrecht plant mensen zo snel mogelijk opnieuw 
in, op een andere locatie. De mensen die een 
afspraak hebben in de Bowling worden met klem 
verzocht niet zelf contact te zoeken met de GGD 

om de afspraak te verzetten. GGDrU benadert 
hen. 

Verder reizen
De nieuwe afspraak op een andere locatie 
betekent waarschijnlijk verder reizen. De GGDrU 
realiseert zich dat dit lastig kan zijn. Voor de 
gezondheid van alle inwoners is het belangrijk 
dat iedereen zo snel mogelijk een boosterprik 
krijgt. 

Bezoek wethouder aan vaccinatielocatie
Wethouder Alberta Schuurs (Gezondheid) bracht 
woensdag 15 december een werkbezoek aan de 
vaccinatielocatie in de Bowling Mijdrecht. Op 
dat moment was nog niet bekend dat de locatie 
tijdelijk zou sluiten. Schuurs: ,,Ik heb heel veel 
waardering voor al het werk dat medewerkers 
van de GGD hier hebben verzet. Veel mensen 
willen zo snel mogelijk hun boorsterprik halen 
en de GGD zet alles op alles om dat mogelijk 
te maken. Spijtig dat de vaccinatielocatie in 
Mijdrecht nu tijdelijk sluit. Ik hoop dat vanaf 
januari weer gevaccineerd kan worden in de 
Bowling en dat inwoners weer een prik dichtbij 
huis kunnen halen. Daar ga ik me ook voor 
inzetten.’’

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 
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 4 van de 7 projecten uit. Vorige week werden de andere 3 
projecten uitgelicht. Kijk voor het complete overzicht op derondevenen.nl. 

Mijdrecht – Natuurlijke oever aan de Karekietvijver
Aflopen najaar heeft de werkgroep aan de hand van het advies van het waterschap 
de vijverrand natuurvriendelijk aangepast. De grond is zorgvuldig afgegraven 
zodat deze heel geleidelijk afloopt. Op Burendag zijn er samen met omwonenden 
zo’n 200 jonge plantjes in de natte grond gezet. De werkgroepleden zien uit naar 
het voorjaar, wanneer er aan de vijver veel groen, geel en roze te zien zal zijn. 
Maar zelfs nu al weten eenden en waterhoentjes de oever goed te vinden.

Vinkeveen – Buurtoase Kerkelanden
Midden in de wijk is sinds de zomer een verwaarloosde grasstrook 
omgetoverd tot een prachtige tuin die de initiatiefnemers uit 
de buurt de Buurt-oase zijn gaan noemen. Veel van de gekozen 
soorten zijn inheems en van januari tot en met oktober staat er 
altijd wel iets in bloei. Op twee bankjes kunnen voorbijgangers 
daarvan genieten. Een hele fijne plek dus voor alle bezoekers, voor 
de buurtbewoners en ook voor de insecten.

Waverveen – Groen aan de Sluis in Nessersluis
De projectgroep heeft in korte tijd al veel voor elkaar: sinds oktober is er 
geplagd, de slootkant is geschikter gemaakt voor amfibieën en mooie 
stammen langs de weg beschermen dit nieuwe stukje buurtnatuur 
tegen het stuk rijden door auto’s. Ook aan de pontgebruikers is 
gedacht: er zijn een paar stevige maar toch waterdoorlatende 
parkeerplaatsen gemaakt. Als het seizoen weer daar is, komen er nog 
een bloemenweide en een insectenhotel bij.

Wilnis – Bloemenweiden Pastoor Kannelaan en Timotheegras
Voor sommige groepen is het werk aan hun Groen aan de Buurt-
project al weer even geleden. In het voorjaar al zijn in Wilnis 2 
bloemenweiden aangelegd. De initiatiefnemers gingen zorgvuldig 
te werk; eerst afplaggen, schonen, het juiste zadenmengsel 
kiezen en oppassen voor vergrassing. Op 16 juni zijn de veldjes en 
insectenhotels officieel geopend en konden buurtkinderen dankzij 
de bijentasjes van NME-centrum De Woudreus ook helpen.

Vaccinatielocatie in Bowling Mijdrecht tijdelijk gesloten

Het luisterpunt biedt 
tijdens de kerstdagen een 
luisterend oor
Heb jij behoefte aan een luisterend oor tijdens 
de feestdagen? Op 1e en 2e kerstdag kun je de 
hele dag bellen en appen naar het luisterpunt 
van Tympaan-De Baat. Vrijwilligers staan voor je 
klaar om naar je te luisteren. Bel of app naar 06 
86 86 84 90. 
 

Geen nieuwjaarsreceptie 
en kramenmarkt
De nieuwjaarsreceptie die traditioneel aan het 
begin van het jaar wordt gehouden, gaat helaas 
niet door. Ook de kramenmarkt, die gelijktijdig 
met de nieuwjaarsreceptie plaatsvindt en waar 
veel verenigingen en organisaties uit de gemeente 
zich presenteren is helaas afgelast. Als gevolg van 
de coronamaatregelen is het niet mogelijk de 
gecombineerde bijeenkomst te houden.
 

Inleveren kerstbomen 
woensdag 12 januari 2022
Ook dit jaar zamelt de gemeente weer oude 
kerstbomen in. Deze kunnen worden ingeleverd 
op woensdag 12 januari. Alle onderstaande 
informatie is afhankelijk van de geldende 
Corona-maatregelen in januari 2022. Houd onze 
website en de AfvalWijzer in de gaten voor het 
laatste nieuws over de inzameling. Kerstbomen 
zonder kruis, spijkers of kluit kunnen worden 
ingeleverd op verschillende locaties in de 
gemeente. Voor elke ingeleverde kerstboom, 
ontvangt u € 0,50. De inleverlocaties per plaats 
staan op de website van de gemeente: www.
derondevenen.nl. Let goed op de tijden waarop 
de bomen kunnen worden ingeleverd. 

Spelregels ophalen kerstbomen vanaf 20 stuks
Heeft u 20 kerstbomen of meer? Dan komt 
de gemeente die bij u ophalen, als u dit vooraf 
aanvraagt. U kunt dit aanmelden tot en met 
dinsdag 11 januari, 15.00 uur via onze website 
www.derondevenen.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

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 51 – 24 december 2021)

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

Kerkvaart 4 in Mijdrecht Gevelwijziging Kerkvaart 4 in Mijdrecht Z/21/193407 9-12-2021

Molenland 8 in Mijdrecht Voor het verbouwen van een boerderij Z/21/193500 13-12-2021

De Hoef Westzijde 33 in de Hoef Aanvraag milieuneutraal veranderen van 
inrichting

Z/21/193534 13-12-2021

Industrieweg 17 in Mijdrecht Realiseren 3 bedrijfsruimtes in verlengde 
van bestaande bedrijfspand

Z/21/193537 13-12-2021

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

Nicolaas van der Steenstraat 49 te 
Mijdrecht

Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/0012309 14-12-2021

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

Saffier 11 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakopbouw Z/21/190790 10-12-2021

Angsteloord 30 in Abcoude Omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning

Z/21/189020 14-12-2021

De Horn 2 in Baambrugge Het slopen en terugbouwen van de schuur 
achter de woning

Z/20/173771 17-12-2021

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

Nicolaas van der Steenstraat 49 in 
Mijdrecht

Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/0012309 22-12-2021

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.

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 
verzonden

Herenweg 256 in Vinkeveen Plaatsen van 3 dakkapellen Z/21/189970 16-12-2021

Amsterdamsestraatweg 10 in Abcoude Aanbrengen van zonnepanelen op woonhuis Z/21/190977 16-12-2021

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

Zaterdag 26 
maart 2022  

Cadeaumarkt 9.00 uur – 17.00 uur Raadhuisplein 3641, 
Mijdrecht

Plaatsen marktkramen en een 
draaimolen

Zaterdag 14 mei 
2022

Cadeaumarkt 9.00 uur  - 17.00 uur Raadhuisplein 3641, 
Mijdrecht

Plaatsen marktkramen en een 
draaimolen

Zaterdag 1 
oktober 2022

Cadeaumarkt 9.00 uur – 17.00 uur Raadhuisplein 3641, 
Mijdrecht

Plaatsen marktkramen en een 
draaimolen

Vrijdag 2 
december en 
zaterdag 3 
december 2022

Cadeaumarkt Vrijdag 9.00 uur – 
17.00 uur
Zaterdag 9.00 uur – 
17.00 uur

Raadhuisplein 361, 
Mijdrecht

Plaatsen marktkramen en een 
draaimolen

Deze aanvragen liggen voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een 
afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken 
tot en met 7 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 T. 0297 29 16 16.

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

Burgemeester Padmosweg 74 in Wilnis Het bouwen van een tuinhuis in de 
achtertuin van het gebouw

Z/21/190174 16-12-2021

Verleende omgevingsvergunning voor kappen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Z/21/191870, kappen van 31 bomen, verspreid over de gehele gemeente, wegens slechte conditie. 
De slechte conditie is vastgesteld bij de periodieke BoomVeiligheidsControle voor alle bomen in de openbare ruimte. De 
volledige lijst van te kappen bomen, met vermelding van soortnaam en reden voor kappen: 

Straatnaam Soort boom Reden kap

Abcoude

Doude van Troostwijkstraat  thv nr 46 Prunus serrulata ‘Kanzan’ kroonsterfte / holte in de stam

Van Oosterhoutstraat thv nr 3 Prunus gondouinii ‘Schnee’ tonderzwam / holte

Amstelhoek

Burgemeester Fernhoutlaan
thv nr 10

Quercus robur kroonsterfte / scheefstand

Mijdrecht

De Borsaliastraat thv nr 50
(speelplaats)

Betula pendula zwamaantasting / inrotting, holte stam

Dr. J. van der Haarlaan hoek Pimpernel Sophora japonica kroonsterfte / stamschade

Florijn – Kogger Acer campestre schade in de kroon / holtes / takbreuk

Fuut 16 Prunus subhertilla 
‘Autumnalis’

kroonsterfte

Grutto thv nr 20 Sorbus aria kroonsterfte

Houtduif 36 Koelreuteria paniculata tonderzwam / kroonsterfte 

Johan van Renessestraat naast nr 17 Carpinus betulus ‘Fastigiata’ tonderzwam / holte in de stam

Johan van Renessestraat naast nr 31 Carpinus betulus ‘Fastigiata’ inrotting stamvoet / tonderzwam

Kwikstaart 35 - 37 Fraxinus omus kroonsterfte / stamschade

Scholekster achter nr 35 Alnus glutinosa kroonsterfte

Verfmolen thv nr 47 Carpinus betulus ‘Fastigiata’ kroonsterfte

Zuster den Hartoglaan nr 1-109 Alnus glutinosa kroonsterfte

Zuster den Hartoglaan nr. 6 Magnolia kobus kroonsterfte / stamschade

Vinkeveen

Baambrugse Zuwe 125 F Salix alba kroonsterfte / inrotting stamvoet

Baambrugse Zuwe thv 149 Betula pendula kroonsterfte

Baambrugse Zuwe 149 A Alnus glutinosa kroonsterfte / inrotting stamvoet

Baambrugse Zuwe naast 232 (in park) Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte

Bonkestekersweg Salix sepulcralis 
‘Chrysocoma’

holte / inrotting in de stam / breukgevaar

Conincksmeer naast 36 Sorbus thuringiaca 
’Fastigiata’

kroonsterfte / scheefstand

Cuilensmeer thv nr 7 Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte

Kerklaan thv nr 17 Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte

Kerklaan thv nr 21 Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte

Patrijzenlaan achter nr 28 Prunus fruticosa ‘Globosa’ kroonsterfte /  holte

Patrijzenlaan thv nr 28 Prunus fruticosa ‘Globosa’ kroonsterfte / brandschade

Reigerstraat achter Gruttolaan 16 Sorbus aucuparia kroonsterfte

Spoorlaan thv 23 en 24 Alnus glutinosa kroonsterfte

Vinkenkade nabij nr 19 Populus euramericana holte in de stam / stabiliteitsgevaar / 
kroonsterfte

Wilnis

Burgemeester de Voogdlaan thv nr 74 Quercus palustris zwamaantasting / inrotting stamvoet

De verzenddatum van deze vergunning is 21 december 2021.

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van 6 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.

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 Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Mamma Mia voor het adres: Molmlaan 8 in Wilnis. De melding heeft betrekking op het oprichten van een pizzeria.

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.
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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, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur.

Als u een vraag heeft over de melding kunt u bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het 
telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer Z/21/185330.

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 Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Bakkerij de Kruijf B.V. voor het adres: Molmlaan 8A in Wilnis. De melding heeft betrekking op het veranderen van een 
bakkerij (Bakkerij de Kruijf B.V.) op het adres Molmlaan 8 A in Wilnis.

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, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur.

Als u een vraag heeft over de melding kunt u bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het 
telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer Z/21/185330.

Ontwerp omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), bekend dat zij, naar aanleiding van het verzoek daartoe, een ontwerpbesluit hebben genomen op de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu op grond van art. 2.1, lid 1, sub e en art. 2.6, lid 1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht ingediend door:

- V.O.F. B.H. Hettinga, Mijdrechtse Zuwe 4A, 3641 PG in Mijdrecht.

De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 23 december 2021 tot en met 4 februari 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 te 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. 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.


