
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)

Gemeenlandsevaartbrug 
afgesloten op 6 en 7 april
De Gemeenlandsevaartbrug in Vinkeveen, 
de verbinding tussen Herenweg en 
Achterbos, krijgt een nieuw brugdek. Dit 
gebeurt op 6 en 7 april. De brug is tijdens 
deze 2 dagen afgesloten voor verkeer.

Wat gaan we doen?
Tijdens de 2 dagen wordt het  complete 
brugdek (waarover het verkeer rijdt) 
vervangen. Er komt een stalen brugdek 
dat langer meegaat dan de huidige houten 
constructie. De doorvaarthoogte met de 
nieuwe constructie is hoger. Voordeel 
hiervan is dat de brug minder vaak open 
hoeft omdat er meer boten onderdoor 
kunnen varen.

Verkeer omgeleid
Verkeer tussen Vinkeveen centrum 
en Achterbos wordt omgeleid via het 
Waverveense Pad en de Hoofdweg. In april 
wordt ook gewerkt aan de Hoofdweg in 
Waverveen. Daardoor rijdt er meer verkeer 
op het Waverveense Pad dan normaal. Wij 
vragen uw begrip hiervoor. 

Het bedieningswerk van de brug wordt 
ook vervangen
Dit gebeurt na het vaarseizoen, in het 
najaar. Er vindt dan ook groot onderhoud 
aan de brug plaats. De brug kan er daarna 
weer jaren tegen. 

Vragen of opmerkingen?
U kunt hiervoor tijdens kantooruren contact 
opnemen met de toezichthouder: 
Peter Woudstra 
via telefoonnummer 0297-291855 of 
p.woudstra@derondevenen.nl.

Gemeentenieuws 

Raadsvergaderingen
Hieronder vindt u een greep uit de agendapunten van de komende raadsvergaderingen.

Donderdag 1 april: Meningvormende raad
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen agenda
- Verkoop- en verhuurprijs openbaar groen (snippergroen) herzien
- Toetreding gemeente De Ronde Venen tot U10

Dinsdag 6 april: Besluitnemende raad
- Vaststellen agenda 
- Afwijzen verzoek opheffing geheimhouding, raadsvoorstel 09/21
- Gewijzigde vaststelling bestemmingslan Stationslocatie Mijdrecht, raadsvoorstel 12/21
- Verordening Raadsenquête De Ronde Venen 2021, raadsvoorstel 08/21 

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

Samen voor een schonere gemeente
Nieuwe website helpt bij goed afval scheiden

Afval scheiden is goed voor het milieu. Het is ook gunstig voor de hoogte van de 
afvalstoffenheffing. Maar goed afval scheiden is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is 
er nu een nieuwe website die inwoners hierbij helpt: www.drvaandebak.nl. Zo kunnen we met 
elkaar nog beter afval scheiden. 

De route naar minder restafval begint bij hoe je thuis het afval scheidt. En dat maken we 
graag gemakkelijker. We kunnen ons voorstellen dat het goed scheiden van afval ook vragen 
oproept. Welke verpakkingen mogen er bijvoorbeeld in de zak voor PMD? Waarom moet ik afval 
scheiden? Het komt toch later allemaal weer op een hoop. Hoe kan ik het 
restafval verminderen?

Kijk op www.drvaandebak.nl. Hier vindt u tips, nieuws en allerlei informatie 
over het scheiden van afval. Inwoners vertellen over hun eigen ervaringen. 
De antwoorden op de meest gestelde vragen hebben we alvast opgenomen. 
En natuurlijk beantwoorden wij graag uw vragen. Stuur ons een mailtje via 
de website. 

Samen aan de bak
In onze gemeente gooit een inwoner gemiddeld 183 kilo restafval per 
jaar weg. Daarvan bestaat een groot deel, ruim 64 kilo, uit groente, fruit, 
tuinafval en etensresten (gfte). Dit maakt de hoeveelheid restafval per 
inwoner onnodig hoog. Dat is zonde, want het verbranden van restafval is 
slecht voor ons milieu. En veel soorten afval kunnen gerecycled worden tot 
nieuwe grondstoffen.  

Daarom gaan we samen aan de bak! Met de praktische tips en informatie op 
www.drvaandebak.nl kan dat met meer gemak. Zo kunnen we gezamenlijk 
naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2023. Samen voor een schonere 
gemeente.
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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
Maandagavond van 16.00 uur - 20.00 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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 12 – 26 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 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

Prinses Beatrixstraat 19 in 
Baambrugge

Het uitbreiden van de woning aan de 
achterzijde

Z/21/179562 11-03-2021

Koningsvaren 125 in Abcoude Het vervangen en vergroten van een 
dakkapel aan voorzijde 

Z/21/179542 10-03-2021

Groenlandse kade 51 A in Vinkeveen Aanbrengen damwand voor kadeherstel Z/21/179642 12-03-2021

Mijdrechtsedwarsweg 2 in Vinkeveen Het aanleggen van twee padelbanen Z/21/179663 13-03-2021

Winkeldijk 30 A in Abcoude Het legaliseren van chalets Z/21/179700 15-03-2021

Zonnekroon 20 in Mijdrecht Het realiseren van een overkapping Z/21/179701 15-03-2021

Legakkers 20 en 21 in Vinkeveense 
Plassen

Het aanbrengen van beschoeien legakkers Z/21/179702 15-03-2021

Stationsstraat 33 in Abcoude Het aanbrengen van zonnepanelen Z/21/179713 15-03-2021

Amstelkade 121 in Amstelhoek Wijziging op reeds eerder verleende 
vergunning (gevels) renovatie oude 
gemaal

Z/21/179730 15-03-2021

Groenland 19 in Vinkeveen Een uitbouw op de 1ste verdieping Z/21/179751 15-03-2021

Mijdrechtsedwarsweg 4A in 
Vinkeveen

Plaatsen Tribune Faciliteit bij sv Hertha Z/21/179789 16-03-2021

Stationslocatie in Mijdrecht Voorbelasting Stationslocatie Mijdrecht Z/21/179822 16-03-2021

Herenweg 221 in Wilnis Onderheien oprit herenweg 221 Wilnis Z/21/179766 15-03-2021

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

Achterbos 8 in Vinkeveen Wijzigingsvergunning voor balkon 
(dakterras)

Z/21/176540 18-03-2021

Winkeldijk 19A R127 in Vinkeveen Het wijzigen van de vorm van een 
vergunde schuur en legalisatie van een 
overkapping

Z/21/176553 17-03-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Stationsstraat 4 in Abcoude Het verplaatsen van een gevelreclame Z/21/176724 15-03-2021

Sandbergstraat 12 in Abcoude Voor de bouw van een dakkapel Z/21/177570 15-03-2021

Waardassackerstraat 34 in Abcoude Dakkapel aan de voorzijde Z/21/176909 17-03-2021

Omloop 10 in Abcoude (Land van 
winkel kavel 153)

Nieuwbouw van een woning Z/20/174431 18-03-2021

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.

Verleende omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure
Met ingang van  dinsdag 23 maart  liggen bij balie Omgevingszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende vergunningen 
gedurende zes weken ter inzage
Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken via 
omgevingszaken@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Hoogstraat 13 in Abcoude Het uitbreiden van het hotel Z/20/165540 15-03-2021

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan 
binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door 
de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, 
als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 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 beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

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

Mijdrechtsedwarsweg 4 A in 
Vinkeveen

Plaatsen Tribune Faciliteit bij sv Hertha Z/21/179789 19-03-2021

Werkzaamheden
Wilnis, verkeershinder Droogmakerij
De Droogmakerij is ter hoogte van huisnummer 20 op 30 maart van 8.00 uur tot 15.00 uur 
gedeeltelijk afgesloten. 
Deze maatregel is nodig voor het plaatsen van een dakkapel met een autolaadkraan die 
gedeeltelijk op de weg zal komen te staan.
Het verkeer kan passeren maar houd u 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 D. Groot van Montageteam Nederland B.V. via 088-432 10 00.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Baambrugse Zuwe
De Baambrugse Zuwe is ter hoogte van huisnummer 125B op 2 april van 9.00 uur tot 12.00 uur 
in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze 
wegafsluiting niet. Het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars.
Deze maatregel is nodig voor het aanbrengen van een boogzinker in opdracht van Stedin.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer R. van Dijk van Buko Infrasupport via 030-303 13 00.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Herenweg en Achterbos
De wegafsluiting van 17 maart is door omstandigheden wederom niet doorgegaan en de 
afsluiting zal nu op 29 maart van 8.00 uur tot 12.00 uur plaatsvinden. De Herenweg en Achterbos 
zullen vanaf de kruising Baambrugse Zuwe en de kruising Botsholsedijk in zijn geheel zijn 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze wegafsluiting 
niet. Het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars.
Deze maatregel is nodig voor uitvoeren van 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.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Donkereind
Donkereind is ter hoogte van huisnummer 20 van 12 april 7.00 uur tot 1 april 16.00 uur in zijn 
geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De stremming wordt tijdig aangegeven middels 
verkeersborden. 

Deze maatregel is nodig voor onderhoud aan de stootplaten van de brug. 
Aannemersbedrijf AW Rijneveld Infra zal in opdracht van de gemeente De Ronde Venen de 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

Voor meer informatie over de uitvoering kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur contact opnemen met 
de heer R. Hendriks (uitvoerder) van Aannemingsbedrijf AW Rijneveld Infra via 0297 56 39 42.   

De Ronde Venen, verschillende asfalt onderhoudswerkzaamheden 
Van 7 april tot en met 9 april worden op 3 verschillende locaties in gemeente De Ronde Venen 
asfalt onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het betreft de volgende locaties:

•  Mijdrecht, Hoofdweg:
  Woensdag 7 april van 10:00 tot 12:00 uur; doorgang zal met enig oponthoud mogelijk zijn.
  Donderdag 8 april van 11:00 tot 16:00 uur; geen doorgang mogelijk. 

•  Nieuwer Ter Aa, Ter Aase Zuwe:
  Woensdag 7 april van 07:00 tot 10:00 uur; doorgang zal met enig oponthoud mogelijk zijn.
  Donderdag 8 april van 07:00 tot 12:00 uur; geen doorgang mogelijk.
  Maandag 12 april wordt belijning aangebracht; doorgang zal met enig oponthoud 
  mogelijk zijn.

•  Vinkeveen, Donkereind:
  Woensdag 7 april van 12:00 tot 16:00 uur; doorgang zal met enig oponthoud mogelijk zijn.
  Vrijdag 9 april van 07:00 tot 16:00 uur; geen doorgang mogelijk.
  Maandag 12 april wordt belijning aangebracht; doorgang zal met enig oponthoud 
  mogelijk zijn.

Vinkeveen, Gemeenlandsevaartbrug afgesloten
Op 6 en 7 april is de Gemeenlandsevaartbrug afgesloten voor alle verkeer. Deze maatregel is 
nodig voor de vervanging van het complete brugdek. Verkeer tussen Vinkeveen centrum en 
Achterbos zal worden omgeleid via het Waverveense Pad en de Hoofdweg. 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u contact opnemen met de toezichthouder: 
Peter Woudstra via telefoonnummer 0297-291855 of p.woudstra@derondevenen.nl.



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 12 – 26 maart 2021)

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

Woensdag 18 tot en met 
zondag 22 augustus 

Wilnis Festival Woensdag 
18 augustus 
12.00 uur – 01.30 uur
Donderdag 19 
augustus 

12.00 uur – 01.30 uur
Vrijdag 20 augustus        
12.00 uur – 02.30 uur
Zaterdag 21 augustus     
12.00 uur – 02.30 uur

In ’t Speelwoud 
aan de Pieter 
Joostenlaan. 3648 
XR in Wilnis

19 augustus dorpsloop 
van 17:00 t/m 21:00 uur 
Tijdelijke wegafsluiting 
Wilnis Dorp. 
De afslag vanaf 
Ir Enschedeweg 
richting Wilnis dorp 
en toegangsweg 
vanaf Herenweg 
richting Dorpsstraat 
en Raadhuisstraat zijn 
tijdelijk afgesloten. 
Versterkt geluid:
Woensdag 18 augustus 
tot 00.30 uur
Donderdag 19 augustus 
tot 00.30 uur
Vrijdag 20 augustus tot 
01.30 uur
Zaterdag 21 augustus 
tot 01.30 uur

De aanvraag ligt vanaf 26 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 7 mei 
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.

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: 
-   Achterbos 24A, 3645 CD in Vinkeveen verleend op 17 maart 2021 (verzenddatum 17 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. 

Vinkeveen, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Molenkade
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 maart 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 
Molenkade 3645 AX in Vinkeveen. Het werkadres is Plaswijk 3645 AT in Vinkeveen. Dit in verband met een verhuizing..

De ontheffing geldt van dinsdag 30 maart tot en met dinsdag 11 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.

Abcoude, ontheffing tijdelijke plaatsing container en mobiel toilet aan de Kerkgaarde
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 18 maart 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Bouwbedrijf Veldman Pouw B.V. ontheffing hebben verleend om een 
tijdelijke container en een mobiel toilet te plaatsen aan de Kerkgaarde 1391 MB in Abcoude. Het werkadres is Kerkstraat 1391 
HC in Abcoude. Dit in verband met een verbouwing van een winkelpand.

De ontheffing geldt van dinsdag 16 maart tot en met zaterdag 16 oktober 2021.

•  Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met dhr. M. Veldman van 
Bouwbedrijf Veldman Pouw B.V. via 0294 76 90 17.

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.

 Vinkeveen, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Pijlstaartlaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 maart 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 
Pijlstaartlaan 3645 GS in Vinkeveen. Dit in verband met een tuin renovatie.

De ontheffing geldt van donderdag 1 april tot en met woensdag 7 april 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.

Wilnis, verlenging inrichting tijdelijke bouwplaats aan het Dr. J. Severijnplantsoen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 maart 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) de ontheffing tijdelijke bouwplaats van Rutges De Meern aan het Dr. J. 
Severijnplantsoen 3648 VB in Wilnis hebben verlengd. Door omstandigheden zijn de onderhoudswerkzaamheden in 
opdracht van GroenWest uitgelopen. De speeltoestellen op het plantsoen zullen bereikbaar blijven en worden afgeschermd 
van de bouwplaats in verband met de veiligheid.

De ontheffing geldt nu van vrijdag 9 april tot en met zaterdag 31 juli 2021.

•  Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de uitvoerder dhr. E. Boerma 
van de firma Rutges De Meern via 06 82911043

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.

Het werkadres:
Dr. J. Severijnplantsoen 3648 VM in Wilnis. 
Ds. W.A. Willemseplantsoen 3648 VL in Wilnis.
Ds. H. ten Brinckplantsoen 3648 VA in Wilnis. 

Abcoude, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Raadhuislaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 maart 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Booij Tuinontwerp & Aanleg ontheffing hebben verleend om een 
tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Raadhuislaan 1391 CJ in Abcoude. Dit in verband met een verbouwing van een 
tuin en woning. Ook Aannemersbedrijf Berger & Zeldenrijk B.V. zal af en toe gebruik maken van deze tijdelijke bouwplaats.

De ontheffing geldt van maandag 29 maart tot en met vrijdag 28 mei 2021.

•  Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. Booij van Booij 
Tuinontwerp & Aanleg via 06 23 46 87 35.

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.

Vinkeveen, verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische auto’s
Burgemeester en wethouders besluiten om twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische 
voertuigen in de Dodaarslaan in Vinkeveen, tegenover Dodaarslaan 150, door het plaatsen van het verkeersbord E4 (RVV 
1990), onderbord OB504 (RVV 1990) en een onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische auto’s”.

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

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 opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd 
wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om 
een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen 
het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan 
de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige 
voorziening’, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-
Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan 
op deze website te lezen. Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 12 – 26 maart 2021)

Vinkeveen, 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 bij Wilgenlaan 21 in Vinkeveen.    

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 26 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.

Mijdrecht, verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische auto’s
Burgemeester en wethouders besluiten om twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische 
voertuigen in de Bisschop Koenraadstraat te Mijdrecht, ter hoogte van Bisschop Koenraadstraat 14, door het plaatsen 
van het verkeersbord E4 (RVV 1990), onderbord OB504 (RVV 1990) en een onderbord met de tekst “alleen voor opladen 
elektrische auto’s”.

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

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 opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd 
wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om 
een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen 
het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan 
de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige 
voorziening’, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-
Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan 
op deze website te lezen. Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Wijziging van de Verordening Elektronische bekendmaking De Ronde Venen 2014
De raad heeft op 16 december 2020 besloten de Verordening Elektronische bekendmaking De Ronde Venen 2014 te 
wijzigen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 22 februari 2021 en is hier te vinden  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-12678.

Offi  ciële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als 
service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend 
aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving 
vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden. 


