
Nieuws over corona

Kijk op www.derondevenen.nl/corona voor 
het laatste nieuws
De gemeente informeert u over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kijk 
hiervoor op www.derondevenen.nl/corona 

Regelingen voor ondernemers
Op de website van de gemeente vindt 
u een overzicht van de regelingen voor 
ondernemers (vanuit de Rijksoverheid en 
vanuit de gemeente). Bekijk deze op www.
derondevenen.nl/regelingenondernemers 

Avondklok
In heel Nederland geldt een avondklok. Dat 
betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s 
avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 

Sommige mensen mogen tijdens de avondklok 
naar buiten. Bijvoorbeeld om medicijnen 
te halen bij de apotheek. Zij moeten dan 
een formulier Eigen verklaring avondklok 
bij zich dragen. Dit formulier is te vinden op 
www.rijksoverheid.nl. U kunt ook een geprinte 
versie ophalen bij het gemeentehuis.

Kernteam van de gemeente bereikbaar
Het Kernteam van de gemeente is bereikbaar. 
Heeft u hulp en ondersteuning nodig, een vraag 
over werk en inkomen of over het opgroeien 
en opvoeden van uw kinderen? Dan kunt u 
terecht bij het Kernteam. Dit kunt u rechtstreeks 
benaderen via 0297 – 29 16 02. Voor uw vragen 
en advies kunt u ook terecht bij de Servicepunten, 
bereikbaar via 0297 – 58 76 00.

Vragen over het coronavirus? 
Bekijk de informatie op: 
•  de website van het RIVM: 

 www.rivm.nl/coronavirus 
•  de website van de GGDrU: 
 www.ggdru.nl 
•  de website van de Rijksoverheid: 

www.rijksoverheid.nl/corona 

Of bel met: 
• het landelijk informatienummer: 
 0800 - 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).
• de informatielijn van de GGDrU: 
 030 - 630 54 00 (doordeweeks tussen  
 8.30 en 17.00 uur, in het weekend   
 tussen 9.00 en 16.00 uur)

Gemeentenieuws 

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Geen verdere verruiming lockdown
Vaccinaties bieden perspectief, maar het aantal coronabesmettingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte voor versoepelingen. 

Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.

8 maart 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang
open.

Voortgezet onderwijs en mbo
gedeeltelijk open.

Onderwijs op afstand voor hbo 
en wo.

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten. 

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.

Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.

Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden. Sport

Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen t/m 26 jaar in
teamverband toegestaan.

Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen vanaf 27 jaar met max. 4
personen en op 1,5 meter afstand
toegestaan.

Binnen: sportaccommodaties
dicht. Zwemles voor kinderen t/m 
12 jaar uitgezonderd.

Wedstrijden verboden.

Heb je klachten?

Blijf in thuisquarantaine.

Ontvang geen bezoek.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? 
Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en reis niet 
naar het buitenland in de periode
t/m 15 april.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

.

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
Om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, gelden aangepaste 
openingstijden.

Ma t/m vr: 08.30 uur - 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 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële feestdagen en op de zaterdag 
tijdens de feestweek gesloten.

SERVICEPUNTEN
Diensten op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn, en ondersteuning bij digitale 
diensten van de gemeente.

T. 0297 58 76 00 (alle vestigingen)
E.  info@servicepuntderonde venen.nl
I.  www.servicepuntderondevenen.nl

Het servicepunt is gesloten voor bezoek. 
Wel tijdens de gebruikelijke openingstijden 
bereikbaar via telefoon en e-mail. Voor hulp 
of vragen bel 0297- 58 76 00 of mail naar 
info@servicepuntderondevenen.nl. Kijk op 
www.servicepuntderondevenen.nl voor alle 
actuele informatie.

Servicepunt in Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht

Servicepunt in Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis

Servicepunt in Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen

Servicepunt in Abcoude
De Angstelborgh
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl



Vergaderingen raadscommissies

Volgende week vergaderen verschillende raadscommissies in 2 bijeenkomsten. 
Een greep uit de agendapunten: 

Woensdag 17 maart: Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken
-  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stationslocatie Mijdrecht
-  Verordening fysieke leefomgeving De Ronde Venen
-  Verkoop- en verhuurprijs openbaar groen (snippergroen) herzien

Donderdag 18 maart: Algemeen Bestuurlijke Zaken, Financiën en Samenleving en Inwonerszaken
-  Voortgang en overige ontwikkelingen
-  Verordening Raadsenquête De Ronde Venen 2021
-  Toetreding gemeente De Ronde Venen tot U10
-  Invulling bezuiniging amendement apparaatskosten 2021 en invulling bezuinigingen 

programmabegroting 2021

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

Nieuw initiatief: 
het Dementie Trefpunt
Door de coronamaatregelen vinden al 
maanden geen Alzheimer Cafés plaats. Hoe 
begrijpelijk ook, voor inwoners met dementie 
en mantelzorgers is dat erg vervelend. Daarom 
is er nu het Dementie Trefpunt: kleinschalig en 
zonder risico. Bij het Dementie Trefpunt kunt u 
terecht met al uw vragen over dementie. Een 
professional (een casemanager dementie of 
een medewerker van Tympaan–De Baat) en een 
vrijwilliger van het Alzheimer Café staan voor u 
klaar. U kunt er ook ervaringen uitwisselen. 

Dementie Trefpunt Abcoude
Het Dementie Trefpunt in Abcoude vindt u 
in De Angstelborgh (Dorpszicht 22). U kunt u 
daar elke 2e en 4e maandag van de maand 
terecht tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Dementie Trefpunt Mijdrecht
In Mijdrecht is een Dementie Trefpunt 
gevestigd in gebouw De Rank (Prins 
Bernhardlaan 2). U bent elke 1e en 3e dinsdag 
van de maand welkom tussen 10.00 en 12.00 
uur. De ingang is aan de zijkant.

Geheugenbibliotheek
Tijdens openingstijden kunt u ook de 
Geheugenbibliotheek bezoeken. Daar vindt u 
een schat aan informatie over de werking van 
het geheugen en dementie: van boeken en 
spelletjes tot dvd’s en muziek. 

Dementie
Trefpunt

Samen naar een dementievriendelijke gemeente! 

Dementie
Trefpunt

Samen naar een dementievriendelijke gemeente! 

Filmserie over dagbesteding 
in De Ronde Venen

Voor mensen met dementie zijn er volop 
mogelijkheden om hun dag op een prettige 
manier buitenshuis door te brengen. Welke 
dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunnen 
ze zien in een nieuwe serie korte films. Vanaf 
10 maart is elke maand een korte film te zien 
over een locatie voor dagbesteding, onder 
meer via RTV Ronde Venen aansluitend 
aan het programma Nieuwsronde en via  
www.derondevenen.nl/dementievriendelijk. 
De kijker ziet onder meer welke activiteiten 
plaatsvinden, wat de begeleiders doen en 
welke rol de dementieconsulent speelt. 
De filmpjes geven een goed inzicht van de 
dagbesteding in De Ronde Venen.
In de eerste aflevering neemt wethouder 
Alberta Schuurs de kijker mee in het Dementie 
Trefpunt. Verder stellen 2 casemanagers 
dementie zich voor en zij vertellen wat 
zij kunnen betekenen voor mensen met 
(een vermoeden van) dementie en hun 
mantelzorgers. Deze serie korte films is een 
initiatief van de Alzheimer Cafés Abcoude en 
Vinkeveen en de gemeente. Het is onderdeel 
van de gezamenlijke inspanning van de 
gemeente en Tympaan–De Baat om ook in 
coronatijd inwoners met dementie en hun 
mantelzorgers van informatie te voorzien. 

Denk mee over 
het Nederlandse 
klimaatbeleid
Windmolens op land, verhogen van 
de gasprijs of toch een vleesbelasting? 
Hoe denkt de Nederlandse samenleving 
over het Nederlandse klimaatbeleid? 
Onderzoekers van de TU Delft en de 
Universiteit Utrecht stellen via een 
Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) 
duizenden Nederlanders in staat om 
hierover mee te denken. Iedereen van 18 
jaar en ouder kan zijn/haar voorkeuren 
kenbaar maken tot 14 maart via 
www.klimaatraadpleging.nl. 

Let op! Deelnemen is alleen mogelijk 
via een desktop of laptop. Uit eerdere 
raadplegingen is gebleken dat 
deelnemers het onwenselijk vinden om 
raadplegingen die meer dan 20 minuten 
duren vanaf een smartphone in te 
vullen. Daarom is deze raadpleging niet 
toegankelijk vanaf een smartphone.

Werkzaamheden
Mijdrecht, 
gedeeltelijke wegafsluiting Molenland
Molenland is op 19 maart van 12.00 uur tot 
16.00 uur gedeeltelijk afgesloten. 
Deze maatregel is nodig voor het vervangen 
van de sensoren van het gladheid 
meldsysteem. Deze werkzaamheden zijn in 
opdracht van gemeente De Ronde Venen.
Het verkeer kan passeren maar houd 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 G.J. Vogelpoel van W. van den 
Heuvel & Zn B.V. via 079 - 341 03 41.

Vinkeveen, 
gehele wegafsluiting Herenweg en Achterbos
De wegafsluiting van 9 maart gaat door 

omstandigheden niet door maar zal nu 
op 17 maart  van 7.00 uur tot 16.00 uur 
plaatsvinden. De Herenweg en Achterbos 
zullen vanaf de kruising Baambrugse 
Zuwe en de kruising Botsholsedijk in zijn 
geheel afgesloten zijn voor gemotoriseerd 
verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt 
deze wegafsluiting niet. Het verkeer wordt 
geregeld door verkeersregelaars.

Deze maatregel is nodig voor uitvoeren 
hijswerkzaamheden ter hoogte van Achterbos 
36.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer V. Zandbelt van de firma Van 
Schie Kraanverhuur B.V. via 0297 – 23 75 34 of 
06 - 22 94 68 18.

Waverveen, 
gehele wegafsluiting Botsholsedwarsweg
De Botsholsedwarsweg is ter hoogte van 
huisnummers 1 en 3 van 15 maart tot en 
met 19 maart overdag tussen 7.00 uur en 
18.00 uur in zijn geheel afgesloten voor 
alle verkeer. Deze afsluiting geldt niet voor 
bestemmingsverkeer. Bij calamiteiten krijgen 
de nood- en hulpdiensten een vrije doorgang 
door het werk vak.
Deze maatregel is nodig voor het kappen en 
snoeien van bomen in opdracht van gemeente 
De Ronde Venen.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer E.J. van Ginkel van Van Ginkel 
Boomrooierij B.V. via 0297 - 26 71 33 of 
06 - 22 78 48 68.

Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart
Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door het coronavirus gelden er 
bij de Tweede Kamerverkiezingen andere regels dan normaal. Houd u bij het stemmen aan de 
coronamaatregelen:

•  Houd 1,5 meter afstand van anderen.
•  Draag in het stembureau een mondkapje. Medewerkers van het stembureau kunnen vragen 

of u het mondkapje kort af wilt doen. Dan kunnen ze uw identiteit controleren.
•  Kom niet naar het stembureau als u klachten heeft die bij het coronavirus horen.
•  Kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Diegene stemt 

dan namens u. Woont u in het buitenland? Of bent u 70 jaar of ouder op de dag van de 
verkiezingen? Dan kunt u ook per brief stemmen.

70 jaar of ouder?
Dan kunt u vanwege het coronavirus ook per brief stemmen. Stemt u per brief? Dan moet u 
voor vrijdag 12 maart 17.00 uur uw brief stem versturen. U kunt uw envelop ook afleveren in 
het gemeentehuis. Dat kan op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12, maandag 15 en dinsdag 16 
maart van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op woensdag 17 maart kunt u de envelop tussen 07.30 tot 
21.00 uur inleveren. 
70-plussers krijgen ook een stempas (stempluspas) thuisgestuurd. Met de stempluspas kunt u 
gewoon stemmen bij het stembureau. Of iemand anders voor u laten stemmen. U kiest zelf op 
welke manier u stemt: In het stembureau, via een volmacht of per brief. 

Eerder stemmen
Kiezers kunnen ook al op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart bij 4 stembureaus in De Ronde 
Venen hun stem uitbrengen. De mogelijkheid om eerder te stemmen is vooral bedoeld voor 
kwetsbare inwoners. Op deze manier kunnen we het stemmen zo veel mogelijk spreiden en 
voorkomen we drukte. De stembureaus die ook op 15 en 16 maart open zijn:

•  Mijdrecht, gemeentehuis, Croonstadtlaan 111, ingang Raadhuisplein
•  Vinkeveen, De Boei, Kerklaan 32, ingang Tuinderslaantje
•  Wilnis, De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24
•  Abcoude, Dorpskerk, Kerkplein 45  

Meer informatie?
Kijk op www.derondevenen.nl. Hier vindt u ook een overzicht van alle stembureaus in de 
gemeente.



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 10 – 12 maart 2021)

De offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan offi  ciële 
bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u 
in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De 
offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl onder Bestuur en Organisatie > Actueel.

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

Achterbos 36 in Vinkeveen Voor kappen van een Es Z/21/178388 24-02-2021

Constructieweg 22 in Mijdrecht Voor milieu neutrale verandering voor 
wijziging functie enkele ruimtes

Z/21/178403 25-02-2021

Herenweg 193 A in Vinkeveen Voor vernieuwen bovenbouw ark op 
bestaande arkenbak op bestaande 
ligplaats

Z/21/178412 25-02-2021

Groot Mijdrechtstraat 17-G1 in 
Mijdrecht

Aanvraag beperkte milieutoets Z/21/001042 25-01-2021

Dr. Sloetlaan 55 in Abcoude Aanvraag voor het bouwen van een 
overkapping

Z/21/178449 25-02-2021

Koppelland 15 in Abcoude Het uitbreiden van de woning Z/21/178451 25-02-2021

Arkenpark Mur 2 in Vinkeveen Het bouwen van een nieuwe schuur Z/21/178519 28-02-2021

Laan van Binnenrust 1 in Abcoude Het wijziging van winkel naar woonfunctie Z/21/178514 26-02-2021

Gagelweg 6 in Wilnis Het herbouwen van een landbouwbrug 
ten westen van Gagelweg 6

Z/21/178571 01-03-2021

Sandbergstraat 14 in Abcoude Nieuwbouw van een bijgebouw Z/21/178584 01-03-2021

Vinkenkade 1 C in Vinkeveen Het realiseren van 2 loopbruggen Z/21/178585 01-03-2021

Demmerik in Vinkeveen Natuurinrichting perceel G649 te 
Vinkeveen

Z/21/179002 02-03-2021

Angsteloord 50 in Abcoude Het vervangen van een bestaande 
dakkapel

Z/21/179010 02-03-2021

Demmerik 46 in Vinkeveen Het vernieuwen van een dam Z/21/179013 02-03-2021

Gagelweg 5 in Wilnis Het bouwen van een vervangende 
jongveestal

Z/21/179026 02-03-2021

Molenland 8 in Mijdrecht Het verbouwen van de boerderij Z/21/179029 02-03-2021

Abcoude, sectie B, nummer 4303 Het oprichten van een vrijstaande woning Z/21/178586 01-03-2021

Gein-Zuid 10 in Abcoude Het herbouwen van een loods Z/21/179104 03-03-2021

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 verzonden

Baambrugse Zuwe 174 in Vinkeveen Nieuwbouw van een woning Z/20/175294 04-03-2021

Tuinderslaan 6 in Mijdrecht Het verbouwen van de woning Z/21/175588 01-03-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Spoorlaan 25 in Vinkeveen Het realiseren van een dakopbouw Z/21/175670 01-03-2021

Doude van Troostwijkstraat 27 in 
Abcoude

Het plaatsen van een dakkapel op de 
zijaanbouw

Z/21/176228 03-03-2021

Donkereind 5 in Vinkeveen Het bouwkundig splitsen van het 
bestaande gebouw in 3 zelfstandige 
woningen en een verandering van de 
gevel.

Z/21/176581 04-03-2021

Arkenpark De Plashoeve 9 in 
Vinkeveen

Het verplaatsen van de bestaande 
woonark 

Z/20/174016 08-03-2021

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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Meerkoetlaan 6 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning

Z/20/173735 23-02-2021

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 worden ingediend 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.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
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

Groenlandse kade 51 in Vinkeveen Het plaatsen van een stalen damwand om 
het perceel

Z/21/175584 04-03-2021

Vergunningsvrije omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding vergunningsvrij is bevonden:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Rectificatie aangaande het eerder 
opgegeven adres Groenlandse kade 
3. De juiste perceel aanduiding is 
Groenlandse kade 1

Het vergunningsvrij plaatsen van 2 opslag 
containers.

Z/20/170935 02-03-2021

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

Adres Activiteit Opmerkingen

Kerkplein 7, 1391 GJ in Abcoude Hotel Overname bedrijf

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 
26 maart 2021. 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 aanvraag kunt u krijgen via 0297 29 16 16.

Besluit Drank- en Horecawet- en Exploitatievergunning
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een Drank- en 
Horecawet- en exploitatievergunning is verleend: 
-   Dorpsstraat 42A in Mijdrecht verleend op 3 maart 2021 (verzenddatum 3 maart 2021).

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.

Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Besluit vergunning Exploitatievergunning
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een 
exploitatievergunning is verleend: 
-   Herenweg 61, 3645 DG in Vinkeveen d.d. 8 maart 2021 (verzenddatum 9 maart 2021)

De vergunning ligt ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunning op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.

Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Mijdrecht, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Bonkelaar
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 februari 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de 
Bonkelaar 3642 CN in Mijdrecht. Dit in verband met de verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van dinsdag 23 maart tot en met vrijdag 21 mei 2021.

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 gemeente 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 Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening 
zijn kosten (griffierecht) verbonden.

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:
• XS architecten Coóperatie U.A voor het adres:De Passage 22B in Mijdrecht. 
De melding heeft betrekking op het oprichten van een horecazaak.

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.



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 10 – 12 maart 2021)

Verkiezing Tweede Kamer 2021 
Aanwijzen stembureaus en openingstijden

De burgemeester van De Ronde Venen maakt bekend dat bij besluit van 9 februari 2021 voor de  verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 de volgende stembureaus zijn aangewezen.

1.  Stembureaus voor de verkiezingsdag 17 maart 2021 
• De stembureaus; zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.
• De zitting is openbaar.

1 Gemeentehuis Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht

2 Bibliotheek AVV Dr. J. van de Haarlaan 8 3641 JW Mijdrecht

4 Verenigingsgebouw Ons Streven Engellaan 3 1427 AK Amstelhoek

5 De Springbok de Hoef Oostzijde 61 A 1426 AG de Hoef

6 voormalig PCBS de Hoeksteen Eendracht 6 3641 ML Mijdrecht

7 Veenlanden College Diamant 9 3641 XR Mijdrecht

8 Lokaal brede School Present Johan van Renessestraat 18 3641 KN Mijdrecht

12 Kids College Veenweg 118 A 3648 HC Wilnis

13 NH Verenigingsgebouw Herenweg 207 3645 DL Vinkeveen

14 EHBO Gebouw Lucas Pijlstaartlaan 1 A 3645 GR Vinkeveen

16 NH Gebouw De Roeping Kerkstraat 12 3648 AK Wilnis

19 CNS Abcoude Blomswaard 2 1391 VC Abcoude

20 De Angstelborgh Dorpszicht 22 1391 LX Abcoude

21 Dorpshuis de Vijf Bogen Prinses Margrietstraat 10 1396 JX Baambrugge

103 't Oude Parochiehuis Bozenhoven 152 3641 AJ Mijdrecht

109 VIOS clubgebouw Windmolen 77 3642 DA Mijdrecht

110 De Boei Vinkeveen 1, ingang 
Tuinderslaantje 

Kerklaan 32 3645 EV Vinkeveen

115 De Boei Vinkeveen 2, ingang 
Tuinderslaantje

Kerklaan 32 3645 EV Vinkeveen

117 De Willisstee Pieter Joostenlaan 24 3648 XR Wilnis

118 Dorpskerk Abcoude 1 Kerkplein 45 1391 GK Abcoude

122 Dorpskerk Abcoude 2 Kerkplein 45 1391 GK Abcoude

2. Stembureaus vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021.

Gemeentehuis Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht

De Boei Vinkeveen 1 Kerklaan 32 3645 EV Vinkeveen

De Willisstee Pieter Joostenlaan 24 3648 XR Wilnis

Dorpskerk Abcoude Kerkplein 45 1391 GK Abcoude

• De stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.
• De zitting is openbaar.

3. Afgiftepunt briefstemmers

Gemeentehuis De Ronde Venen Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht

Het afgiftepunt is geopend:
• op werkdagen van 10 t/m 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur 
• op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur.

4. briefstembureau, vooropening van de briefstemmen

Gemeentehuis De Ronde Venen Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht

Het briefstembureau is geopend:
• op maandag 15 maart van 09.00 tot 16.00 uur.
• Op dinsdag 16 maart van 16.00 tot 21.00 uur.
• De vooropening is openbaar.

5. locatie voor de telling van de vervroegd uitgebrachte stemmen en de briefstemmen

Gemeentehuis De Ronde Venen Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht

• Het gemeentehuis is voor deze stemopneming geopend van 07.30 uur tot einde telling.
• Is de stemopneming afgerond vóór 21.00 uur dan zal er geschorst worden tot 21.00 uur.
• De stemopneming is openbaar.

Bij een grote hoeveelheid te tellen stemmen kan als extra tellocatie uitgeweken worden naar het Werkcentrum,  Rondweg 
1A, 3641SC Mijdrecht. Nadere informatie hierover bij het gemeentehuis.
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.
  
Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Verkiezingsteam De Ronde Venen
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Plaats: Mijdrecht
Datum: 

De burgemeester voornoemd,
M. Divendal


