
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)

Eendjes voeren zorgt 
voor rattenoverlast
De laatste tijd is het aantal klachten 
over rattenoverlast gestegen. Middels 
ongediertebestrijding wordt zo adequaat 
mogelijk gereageerd op de meldingen, 
maar voorkomen is natuurlijk beter dan 
genezen. 

Wat kunt u doen om rattenoverlast te 
voorkomen?
Ratten komen altijd af op plekken waar 
voedselafval ligt. Bijvoorbeeld op plekken 
waar de eenden worden gevoerd. Doordat 
er soms teveel brood ligt, wordt dit niet door 
de eenden opgegeten en komen er ratten op 
af. Een onwenselijke situatie omdat ratten 
veel bacteriën en ziektes bij zich dragen die 
schadelijk zijn voor de volksgezondheid. 
Daarom het verzoek de eenden niet te voeren 
of te wachten tot het voer opgaat waar u bij 
staat. Daarnaast is veel brood slecht voor 
het immuunsysteem van eenden en zijn ze 
beter geholpen met kippenvoer, zoals mais, 
doperwten of ander graan. 

Gemeentenieuws 

Vaccinatie status regio Utrecht
Bij GGD regio Utrecht krijgen we veel vragen van inwoners over wanneer ze aan de beurt zijn 
voor een vaccinatie. Goed om te weten dat het ministerie van VWS bepaalt wie er wanneer een 
vaccinatie krijgt. 

Wie worden er nu gevaccineerd? 
•  Zorgmedewerkers (thuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, WMO, verpleeghuizen). 

De zorgmedewerkers krijgen het AstraZeneca vaccin als ze jonger zijn dan 65 jaar, of dit jaar 
65 worden.

•  80-plussers. Alle inwoners uit het geboortejaar 1956 of ouder, krijgen het Pfizer vaccin 
toegediend. 

Welke groep wordt er binnenkort uitgenodigd?
Dit is de groep 75-plussers. Deze groep ontvangt een uitnodiging van het RIVM. Omdat we 
afhankelijk zijn van het aantal vaccins wat beschikbaar is, kan de GGD niet in een keer de hele 
groep van 75 t/m 79 jaar vaccineren. Dit gaat stapsgewijs. We beginnen van oud naar jong en 
starten met de 79-jarigen, daarna de groep van 78 jaar, etc. Deze groep wordt gevaccineerd met 
het Pfizer vaccin. 

Afspraak maken
U kunt alleen een afspraak voor vaccinatie maken als de thuiswonende oudere een 
uitnodiging van het RIVM heeft ontvangen. Het telefoonnummer van het Landelijke Vaccinatie 
Afsprakennummer staat in de uitnodiging. 
•  Bel het 0800-nummer dat in uw uitnodiging staat en houd uw BSN-nummer bij de hand
•  Het callcenter stelt vragen of u geschikt bent voor de vaccinatie en vraagt u of uw 

vaccinatiegegevens gedeeld mogen worden met het RIVM en uw eigen huisarts
•  U maakt een afspraak voor de eerste én de tweede vaccinatie
•  Na minimaal vijf weken volgt uw tweede vaccinatie. Wanneer dit is, is afhankelijk van het 

soort vaccin dat u krijgt.
•  Vanaf zeven dagen na de tweede vaccinatie bent u beschermd tegen het coronavirus
•  De gemeente biedt vanuit WMO mogelijk als servicevervoer aan, neem hiervoor contact op 

met uw gemeente

Breng dit mee naar uw vaccinatie
Bij bezoek aan de vaccinatielocatie is het volgende belangrijk:
•  Breng de per post ontvangen uitnodiging van uw werkgever mee
•  Breng uw paspoort, rijbewijs of ID-bewijs mee
•  Breng uw afspraakbevestiging samen met de gezondheidsverklaring mee
•  Gebruikt u medicijnen? Neem dan uw medicatieoverzicht mee
•  Houd u aan de maatregelen; draag een mondkapje en houd 1,5 meter afstand van anderen
•  Volg de aanwijzingen van de hosts en personeel op
•  Tip: draag ruim zittende bovenkleding voor de vaccinatie in uw bovenarm
•  Breng eventueel aanvullende informatie mee van uw behandelend arts

Na uw vaccinatie
Na de vaccinatie vragen wij u 15 minuten plaats te nemen in de speciale wachtruimte tot u naar 
huis kan gaan.
•  U ontvangt een registratie van de vaccinatie
•  U mag autorijden na de vaccinatie, doe dat niet bij last van bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:
•  Pijnlijke prikplek
•  Hoofdpijn
•  Moe zijn
•  Spierpijn
•  Koorts

Vanaf zeven dagen na de tweede vaccinatie bent u beschermd tegen het coronavirus
Na de vaccinatie is het nog steeds belangrijk om u zich aan de maatregelen te houden; was 
regelmatig uw handen, houd 1,5 meter afstand, draag een mondkapje, nies- en hoest in de 
ellenboog, en laat u testen als u klachten heeft.

Werkzaamheden
Abcoude, 
afsluiting parkeerplaatsen Proosdijstraat
De parkeerplaatsen ter hoogte van 
huisnummers 18-20-22 aan de Proostdijstraat 
zijn op 29 maart van 7.00 uur tot 18.00 uur 
tijdelijk afgesloten. 
Deze maatregel is nodig voor het plaatsen 
van een hoogwerker voor het uitvoeren van 
telecomwerkzaamheden aan de antennemast.
In verband met deze werkzaamheden 
verzoeken wij u vriendelijk deze dag hier niet 
te parkeren.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
de heer Y. Kusters van Gerken Hoogwerkers 
B.V. via 06 38 02 67 19.

Mijdrecht, 
gehele wegafsluiting Houtzaagmolen
De Houtzaagmolen is tussen de huisnummers 
59 en 73 op 22 maart van 10.00 uur tot 15.00 uur 
in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt 
deze wegafsluiting niet. Er zullen tijdelijk 
enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn. Deze 
maatregel is nodig voor het oplossen van een 
storing van een coaxkabel in opdracht van 
Ziggo. Heeft u nog vragen? Op werkdagen 
kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact 
opnemen met de heer P. van den Berg van de 
BAM Infra Telecom via 0348 47 98 49.

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 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
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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 11 – 19 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

Gein-Noord 53 in Abcoude Voor de renovatie van loods Z/21/179148 03-03-2021

Constructieweg in Mijdrecht Voor het kappen van 6 bomen in verband 
met de aanleg van een fietspad

Z/21/179168 04-03-2021

Gein-Noord 52 in Abcoude Voor het vervangen van het bestaande 
woonschip

Z/21/179172 04-03-2021

Dominee Bleekerhof 2 in Abcoude Voor het uitbreiden van de verdieping van 
de woning

Z/21/179270 05-03-2021

Hoofdweg 5 in Waverveen voor het graven van een proefsleuf Z/21/179303 05-03-2021

Dokter Koomansstraat 27 in Abcoude Voor het vergroten van de woning Z/21/179329 08-03-2021

Soling 33 in Vinkeveen Aanvraag Soling 33 Z/21/179342 08-03-2021

GGD regio Utrecht start onderzoek onder jongeren 

GGD regio Utrecht (GGDrU) voert in nauwe 
samenwerking met gemeente Utrecht tot 
en met 31 mei 2021 een grootschalig online 
jongerenonderzoek uit. Dit onderzoek gaat 
onder andere over gezondheid, welzijn 
en leefstijl van jongeren in de leeftijd van 
16 tot en met 25 jaar. Uiteraard is er in het 
onderzoek ook aandacht voor de impact 
van de coronapandemie. Opdrachtgevers 
van dit onderzoek zijn de 26 gemeenten in 
de provincie Utrecht. 

Waarom onderzoek onder jongeren? 
In de leeftijdsfase van puber naar volwassene 
verandert er van alles. Bijvoorbeeld de 
relatie met ouders, opleiding, woonsituatie, 
vriendschappen en gezond gedrag. 
Gemeenten hebben behoefte aan informatie 
over de gezondheid, welzijn en leefstijl 
van jongeren, juist nu ook tijdens de 
coronapandemie. Hiermee kunnen zij beleid 
maken en passende activiteiten ontwikkelen 
om de mentale en fysieke gezondheid van 
de jongeren te verbeteren. Jongeren zijn 
tot op heden beperkt in beeld via de andere 
onderzoeken van de GGD. Het is de eerste keer 
dat GGDrU een onderzoek uitvoert specifiek 
gericht op deze leeftijdscategorie. 

Hoe kunnen de jongeren meedoen? 
De jongeren worden onder andere benaderd 
via sociale media en ook via professionals 
die met de jongeren werken. Ook wordt 
een beroep gedaan op gemeenten om deze 
doelgroep te enthousiasmeren de vragenlijst 

in te vullen. De online vragenlijst is anoniem 
en het invullen duurt 10 tot 15 minuten. 
De vragenlijst is te vinden op https://
jongerenonderzoek.ggdru.nl. 
Deelnemers maken kans op een cadeaubon 
van € 10,00 van bol.com (winkans 1 op 15) en 
een JBL-speaker. 

Judith Ludding, directeur GGD regio Utrecht 
en woordvoerder van het jongerenonderzoek: 
“We zijn blij dat we kunnen starten met 
het eerste onderzoek dat specifiek gericht 
is op jongeren van 16 tot en met 25 jaar. 
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in 
hun wereld, zodat we daar ons beleid op 
kunnen afstemmen. Hoe meer jongeren het 
onderzoek invullen, des te duidelijker wordt 
ons beeld. We hopen dan ook dat velen de 
link naar de vragenlijst met jongeren in de 
doelgroep zullen delen.” 

Resultaten 
De resultaten van dit onderzoek zijn najaar 
2021 bekend. Op basis hiervan kunnen 
gemeenten en GGDrU het gezondheidsbeleid 
en activiteiten beter aanpassen op de 
behoefte en vragen van de jongeren. De 
resultaten worden gepubliceerd op www.
ggdru.nl, www.volksgezondheidsmonitor.nl 
en actief verspreid aan gemeenten. 

Meer informatie 
Informatie over het jongerenonderzoek staat 
op de website van het onderzoek: https://
jongerenonderzoek.ggdru.nl.

Groene tip voor de maand maart: 
een vierkante meter moestuin
Eén vierkante meter, meer heb je niet nodig 
om je eigen groenten te kweken. Het kan 
op je balkon in een vierkante meterbak of 
haal op een zonnige plek in je tuin een paar 
tegels (1m2) eruit voor een moestuintje. 
Denk je dat je te weinig tijd hebt? Met 
een kwartiertje per week kweek je al 
minstens 16 verschillende groenten, van 
april tot oktober. Ook al ben je een absolute 
beginner. Het is ook een geweldig middel 
om kinderen groenten te laten ontdekken 

en om ze wat meer buiten te laten 'spelen'.
Wat heb je nodig: een plekje in je tuin of een 
m2 moestuinbak, goede potgrond, zaden of 
kant en klare plantjes. Allemaal te verkrijgen 
bij het tuincentrum. De makkelijkste 
groenten om mee te beginnen zijn: snij- 
en pluksla, rucola, spinazie, radijzen, rode 
bietjes en worteltjes. Makkelijke kruiden 
zijn bieslook, peterselie en koriander. Het is 
ook altijd leuk om wat bloemen te zaaien. 
Dit is ook goed voor de bijen en de vlinders.

Vervolg - Werkzaamheden
Vinkeveen, 
gedeeltelijke wegafsluiting Demmerik
De Demmerik is ter hoogte van huisnummer 
63 op 25 maart van 7.00 uur tot 16.00 uur 
gedeeltelijk afgesloten. 
Deze maatregel is nodig voor het aanbrengen 
van een boogzinker in opdracht van Stedin.
Het verkeer kan passeren, maar houd wel 
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. Massop van Stedin Netbeheer. 
via 06 55 89 22 82.

De Hoef, 
gedeeltelijke wegafsluiting Oude Spoorbaan
De Oude Spoorbaan is ter hoogte van van de 
Eerste Hoefweg 2 op 26 maart van 7.00 uur tot 
15.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer 
wordt geregeld door verkeersregelaars.
Deze maatregel is nodig voor het aanbrengen 
van een boogzinker in opdracht van Stedin 
Netbeheer.
Het verkeer kan passeren, maar houd wel 
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. Gommers van BAM Infra 
Telecom via 06 20 70 79 06.

Vinkeveen, 
gehele wegafsluiting Donkereind
Het Donkereind is ter hoogte van huisnummer 
25 op 25 maart van 7.00 uur tot 15.00 uur in 
zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd 

verkeer. Voor voetgangers en fietsers en 
geldt deze wegafsluiting niet. Het verkeer 
wordt geregeld door verkeersregelaars en 
de omleidingsroute wordt aangegeven met 
borden.
Deze maatregel is nodig voor het aanbrengen 
van een meerdere boogzinkers in opdracht 
van Ziggo.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer R. Gommers van BAM Infra 
Telecom via 06 20 70 79 06.

Abcoude, 
gehele wegafsluiting Nieuwe 
Amsterdamsestraatweg
De Nieuwe Amsterdamsestraatweg is ter 
hoogte van de kruising Ruwelspad 2 van 25 
maart 7.00 uur tot 26 maart 16.00 uur in 
zijn geheel afgesloten voor alle verkeer. Het 
verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars 
en de omleidingsroute wordt aangegeven met 
borden. Het openbaar vervoer en de nood- 
en hulpdiensten hebben een vrije doorgang 
door het werk vak dus voor hen geldt de 
wegafsluiting niet.

Deze maatregel is nodig voor het kappen en 
snoeien van diverse bomen in opdracht van de 
gemeente De Ronde Venen.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer R. van den Hoek van Rob van den 
Hoek Boomverzorging via 06 21 22 52 26.

Hoogstraat 19 in Abcoude Voor het maken van een schuifraam 
Hoogstraat 19

Z/21/179366 08-03-2021

Winkeldijk 30 A in Abcoude Voor het wijzigen van bestaande 
bebouwing in logies

Z/21/179381 08-03-2021

Muijeveld 2 in Vinkeveen Voor realisatie van een dakopbouw Z/21/179390 08-03-2021

gemeente Mijdrecht, perceel A 7114 Voor nieuwbouw poldergemaal met 
uitstroomleiding

Z/21/179448 09-03-2021

Folkert Postlaan 19 in Abcoude Voor aanvraag plaatsen dakkapel 
voorgevel

Z/21/179449 09-03-2021

Rijksstraatweg 12 in Baambrugge Aanvraag aanbrengen van Kozijnen Z/21/179456 09-03-2021

Rijksstraatweg 12 in Baambrugge Aanvraag terrasvergunning bij café-
restaurant de punt

Z/21/179457 09-03-2021

Rijksstraatweg 12 in Baambrugge Het plaatsen van een glazen overkapping 
over het terras

Z/21/179487 09-03-2021

Rietveld 14 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/21/179487 10-03-2021

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

Zomertijd: 
extra tijd om te fi etsen of wandelen door de gemeente
In de nacht van 27 op 28 maart gaat de 
zomertijd in. De klok gaat dan een uur vooruit 
en het is ’s avonds langer licht. 
Dat geeft een extra mogelijkheid 
om te genieten van de omgeving 
en de mooie natuur die we in de 
gemeente hebben.

Wandelen en fietsen, lekker 
buiten zijn en bewegen en 
ondertussen genieten van het 
voorjaar in uw eigen omgeving. 
De Ronde Venen kent vele 

aantrekkelijke wandel- en fietsroutes. Bij 
de boekhandels in De Ronde Venen, zijn de 

boekjes ‘Benen door de Venen’ 
en ‘Fietsen door de Venen’ 
verkrijgbaar. Hierin staan mooie 
wandel- en fietsroutes variërend 
in lengte. Langs forten, stille 
watertjes, dijken, natuurgebieden 
en laaggelegen polders. Sporten 
en bewegen is goed voor de 
gezondheid, dus een aanrader 
voor iedereen die binnenkort eens 
lekker de benen wil strekken.



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 11 – 19 maart 2021)

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

Ruwelspad 1 in Abcoude Het herbouwen van een kantine en 
kleedkamers voetbalclub FC Abcoude

Z/21/176098 10-03-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Groene Wetering 3 in Abcoude Nieuwbouw woonhuis Z/20/174394 08-03-2021

Molenweg 16 in Abcoude Aanbouw achterzijde aan woonhuis Z/20/173682 09-03-2021

Koningsvaren 1 in Abcoude Voor het plaatsen van een houten 
damwand

Z/21/175546 10-03-2021

Viergang 47 in Mijdrecht Voor het plaatsen van een dakkapel Z/21/176892 10-03-2021

Arkenpark De Plashoeve 38 in 
Vinkeveen

Voor het bouwen van een nieuwe 
waterwoning

Z/21/176411 11-03-2021

Dorpsstraat 2 in Wilnis Voor het plaatsen van een dakkapel 
zijdakvlak

Z/21/177967 11-03-2021

Beltmolen 26 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning

Z/20/173100 12-03-2021

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

Vinkenkade 1c in Vinkeveen Slopen schuur/plaatsen loopbruggen Z/21/175538 05-03-2021

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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Rectificatie aangaande het adres 
Groenlandse kade 3. Het juiste perceel 
aanduiding is Groenlandse kade 1

Gedane melding brandveilig gebruik. 
Deze is niet van toepassing door het 
vergunningsvrij kunnen plaatsen van 2 
opslag containers.

Z/20/170935 27-10-2020

Aangevraagde evenementenvergunning B-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum Evenement/aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Vrijdag 2 en zaterdag 3 juli Vogelvrij Festival 2021 Vrijdag 2 juli 
17.00 uur – 
01.00 uur
Zaterdag 3 
juli 14.00 uur 
– 01.00 uur

Fort Uithoorn, 
Mijdrechtse Zuwe 
31 1427 AV  in 
Amstelhoek

Versterkt geluid

De aanvraag ligt vanaf 19 maart 2021 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 de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 30 april 
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 evenement’. 
Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 29 16 16.

Abcoude, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan het Dokter van Doornplein
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 maart 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Bouwbedrijf Steenbeek ontheffing hebben verleend om een tijdelijke 
container te plaatsen aan het Dokter van Doornplein 1391 LS in Abcoude. Het werkadres is Amsterdamsestraatweg 1391 
AB in Abcoude. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van maandag 22 maart tot en met maandag 30 augustus 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.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Van Geijnweg 2 Mijdrecht’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 
20 maart 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Van Geijnweg 2 Mijdrecht’ (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0736.BPP047VanGeijnweg2-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor 
eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

•  De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te 
bellen met 0297 29 16 16.

•  De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt 
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= 
NL.IMRO.0736.BPP047VanGeijnweg2-ow01). De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de 
volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.
nl of http://0736.ropubliceer.nl

Toelichting
Het bestemmingsplan maakt planologisch het volgende mogelijk op het bedrijfsperceel Van Geijnweg 2 in Mijdrecht: een 
toename van 20% van de maximaal te bebouwen oppervlakte, een hervorming van het bouwvlak, een kleine uitbreiding 
van het bestemmingsvlak met de bestemming ‘Bedrijf’ en een hogere goot- en nokhoogte van de nieuwe loods van 
respectievelijk 6,5 en 10 meter hoog.   

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken 
bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden 
gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 
3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Ellen Hoorn van de afdeling Ruimte. Zij 
is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 06 82 21 57 49.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kwikstaart 46 Mijdrecht’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang 
van 20 maart 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Kwikstaart 46 Mijdrecht’ (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.
BPP050kwikstaart46-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage 
liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

•  De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te 
bellen met 0297 29 16 16.

•  De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt 
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= 
NL.IMRO.0736.BPP050kwikstaart46-ow01). De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de 
volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.
nl of http://0736.ropubliceer.nl

Toelichting
Het bestemmingsplan ‘Kwikstaart 46 Mijdrecht’ maakt het planologisch mogelijk om een appartementengebouw van 
maximaal 50 appartementen met bijbehorende voorzieningen op het perceel van de voormalige Twistvliedschool in 
Mijdrecht te realiseren.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken 
bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden 
gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 
3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Ellen Hoorn van de afdeling Ruimte. Zij 
is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 06 82 21 57 49.

 Abcoude, 
verkeersbesluit inrichten openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij  Proostdijstraat 21 in 
Abcoude.    

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 19 maart 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

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 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 Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Wilnis, 
verkeersbesluit inrichten openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Waterpeil 36 in Wilnis.    

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 19 maart 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

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 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 Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.


