
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 22.00 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 

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

Woensdag 7 april: Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken
-  Ontwikkeling locatie De Meijert en omgeving in Mijdrecht
-  Kader Vereveningsfonds sociale woningbouw
-  Opinienota initiatief 480 tijdelijke woningen nabij Veenbad

Donderdag 8 april: Algemeen Bestuurlijke Zaken, Financiën en Samenleving en Inwonerszaken
-  Beschikbaar stellen aanvullend investeringsbudget Kindcentrum Hofland
-  Opinienota verkeersstructuur Vinkeveen in relatie tot centrumplan Vinkeveen
-  Brief inwoners over Dukaton

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

Bestrijding van Japanse 
duizendknoop is lastig
De Japanse duizendknoop is een sterk 
woekerende plant die heel snel groeit. 
De wortels zijn sterk en kunnen schade 
veroorzaken aan riool, dijken, woningen, wegen 
en andere bouwwerken. Daarbij overwoekert 
de plant alle andere planten en struiken, die 
dan verdwijnen. In De Ronde Venen komt de 
Japanse duizendknoop ook voor. 

Helaas is er nog geen bestrijdingsmethode 
die 100% effectief is. De plant is moeilijk 
te bestrijden, omdat kleine stukjes stengel 
of wortel opnieuw kunnen uitgroeien tot 
volwassen planten. De gemeente gaat eerst 
goed onderzoeken op welke plaatsen de plant 
zorgt voor risico’s. En waar maatregelen nodig 
zijn. De gemeente gebruikt geen gif bij de 
bestrijding van de Japanse duizendknoop.

Hoe herkent u de Japanse duizendknoop?
De plant komt in april uit de grond. Hij groeit 
uit tot een hoge plant met grote, heldergroene 
bladeren. In augustus/september heeft de 
plant witte of roze bloemen aan het einde van 
de stengel. In de winter sterft de plant af.

Wat kunt u zelf doen?
1.  Controleer uw tuin of terrein. Treft u de 

Japanse duizendknoop aan? Geef het dan 
aan ons door via groen@derondevenen.nl. 
Pluk de planten niet af.

2.  In losse grond of bij jonge plantjes kunt u de 
plant vaak makkelijk uit de grond trekken. 
Of graaf de plant uit. Let op dat u alle 
wortels weghaalt. 

3.  Doe de verwijderde planten bij het restafval 
in de grijze container.

Kijk voor meer informatie en tips op de website 
van de gemeente: www.derondevenen.nl.

Bespaar energie en leer van een ander - Kijk mee 
tijdens de thematours van duurzame huiseigenaren 
Veel Nederlanders willen aan de slag met het verduurzamen van hun huis. Om hen op weg 
te helpen, organiseert De Nationale Duurzame Huizen Route samen met De Ronde Venen van  
22 maart tot 10 april online thematours. Inwoners kunnen zich inschrijven voor een videogesprek 
met een huiseigenaar die al ervaring heeft met bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp, 
zonnepanelen of kleine energiebesparende maatregelen.

Een groep enthousiaste huiseigenaren heeft al actie ondernomen en haar huis verduurzaamd. 
Dat roept vragen op: hoe kan een particulier dit het beste aanpakken, binnen een redelijk 
budget en op een manier die bij hem past? Veertig ervaren huiseigenaren geven een kijkje 
achter de schermen. In 1 uur tijd nemen zij geïnteresseerden mee in hun proces, de financiering 
en drempels om te overbruggen.

Gert vertelt zijn verhaal
Eén van de huiseigenaren die zijn ervaringen deelt via de Duurzame Huizen Route, is Gert 
Visser. Een aantal jaar geleden begon hij aan de verbouwing van zijn boerderij uit 1875, maar 
hij kon moeilijk informatie vinden. “Ik had wel wat ervaring met bijvoorbeeld een tochtstrip, 
maar het isoleren van een huis en een warmtepomp aanschaffen is een heel ander verhaal. Ik 
heb ontzettend veel gelezen en met verschillende partijen om tafel gezeten om de duurzame 
maatregelen te vergelijken. Die kennis geef ik graag door.”  

Schrijf u in voor een online thematour
Ontdek wat u kunt doen en schrijf u gratis in voor een van de online thematours.  
De onderwerpen lopen uiteen van stap-voor-stap verduurzamen, isoleren, tot het bouwen van 
een tiny house of passiefhuis. Een compleet overzicht van alle videogesprekken is te vinden op 
www.duurzamehuizenroute.nl/thematours.

De plant komt in april uit de grond. Hij heeft dan kleine, 
rode knoppen en enkele blaadjes.

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
Tweede Paasdag gesloten

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



Gemeente De Ronde Venen zoekt installateurs 
van zonnepanelen en isolatiemaatregelen voor 
grootschalige advies- en inkoopactie
Vorig jaar zijn wij samen met Winst uit je Woning begonnen met het organiseren van 
grootschalige advies- en inkoopacties van onder andere zonnepanelen. Woningeigenaren 
uit onze gemeente ontvangen in mei een brief. In deze brief informeren we inwoners 
over diverse mogelijkheden om de energierekening te verlagen. Denk aan woningisolatie, 
zonnepanelen, isolerend glas en warmte-installaties. Nu zoeken wij lokale ondernemers die 
deze werkzaamheden willen uitvoeren.

Aanmelden
Bent u een lokale ondernemer en uitvoerder van zonnepanelen en isolatiemaatregelen? En is uw 
bedrijf geïnteresseerd om werkzaamheden van de inkoopacties uit te voeren? Meld u zich dan 
vóór 26 april aan op www.winstuitjewoning.nl/actie/samenwerken  

Selectie
Op basis van de beste prijs/
kwaliteitsverhouding worden na een 
marktbrede uitvraag voor deze maatregel 
1 of meerdere uitvoerders gekozen. Lokale 
partijen hebben een streepje voor. Na 
1 mei krijgt u bericht van Winst uit je 
woning of u geselecteerd bent om mee 
te doen aan deze inkoopactie.

Over Winst uit je woning (Wujw)
Winst uit je woning is in De Ronde Venen al bekend door eerder georganiseerde gezamenlijke 
inkoopacties. Winst uit je woning voorziet particulieren van een passend advies en offertes op 
maat. De opdrachten die hieruit voort komen zijn probleemloos uit te voeren en kunnen direct 
naar de klanten worden gefactureerd.

Werkzaamheden
Mijdrecht, verkeershinder Oosterlandweg
De Oosterlandweg is ter hoogte van huisnummer 31C van 1 april 7.00 uur tot 2 april 16.00 uur 
gedeeltelijk afgesloten. 
Deze maatregel is nodig voor het verhelpen van een storing aan de middenspanning in opdracht 
van Stedin Netbeheer B.V.
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 G.J. Massop van Stedin Netbeheer via 06-55 89 22 82.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Baambrugse Zuwe
De Baambrugse Zuwe is ter hoogte van huisnummer 125D op 8 april van 7.00 uur tot 16.00 uur 
in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers en geldt deze 
wegafsluiting niet. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden.
Deze maatregel is nodig voor het maken van nieuwe gas en elektra aansluitingen die in het 
midden van de weg onder het asfalt liggen. Deze werkzaamheden zijn in opdracht van Stedin.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer P. van Baaijen van Van Vulpen via 0183-64 50 60.

Mijdrecht, afsluiting fi etspad langs de rotonde Hofl and / Rondweg
Door omstandigheden zijn de werkzaamheden uitgesteld en het fietspad langs de rotonde 
Hofland / Rondweg is nu van 6 april 7.00 uur tot 30 april 16.00 uur afgesloten. De omleidingsroute 
wordt met borden aangegeven. Tijdens transport en asfalteringswerkzaamheden worden er 
verkeersregelaars ingezet.
Deze maatregel is nodig voor de Dijkverbetering Mijdrechtse Zuwe en kade langs de Rondweg.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer B. van Sligtenhorst van de aannemer Van Oostrum Westbroek B.V. via 
06 – 10 25 97 85 of u kunt kijken op de website van Waternet: www.waternet.nl. Voor 
vragen of ideeën kunt u contact opnemen met het projectteam door een mail te sturen naar 
kadelangsderondweg@waternet.nl.

De Hoef, gehele wegafsluiting De Hoef Westzijde
De Hoef Westzijde ter hoogte van huisnummer 6 is op 8 april van 7.00 tot 15.00 uur in zijn 
geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers en geldt deze 
wegafsluiting niet. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden en het verkeer zal 
worden geregeld met verkeersregelaars.
Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten een vrije doorgang door het werk vak.
Deze maatregel is nodig voor het aanbrengen van een boogzinker voor kabels & leidingen.

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.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Achterbos.
Achterbos is ter hoogte van de Gemeenlandsevaartbrug van 6 april 7.00 uur tot 7 april 18.00 uur 
in zijn geheel afgesloten voor alle verkeer. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden. 
Deze werkzaamheden zijn in opdracht van gemeente De Ronde Venen.
Deze maatregel is nodig voor groot onderhoud aan de Gemeenlandsevaartbrug.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer J. Catsburg van Fa. Catsburg en Zn. Via 06- 20 74 50 38.

Donderdag 15 april: 
Bied uw takken gratis aan op de Takkendag
Op donderdag 15 april kunt u uw takken gratis aanbieden langs de openbare weg. Om de 
inzameling goed te laten verlopen, hebben we een aantal spelregels opgesteld: 

1.  Zorg dat de gebundelde takken uiterlijk om 7.30 uur goed zichtbaar aan de openbare 
weg liggen. De inzameling begint vanaf 7.30 uur. Bied het pas op de inzameldag aan. Zo 
voorkomen we dat het over de weg waait of dat anderen er tuinafval bij leggen.

2.  Bind de takken stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare bundels. Dit voorkomt dat het 
afval wegwaait. Los tuinafval wordt namelijk niet meegenomen.

3.  U mag maximaal 2,5 m3 aanbieden. En de takken mogen niet dikker dan 7 cm zijn.
4.  Verpak de takken niet in plastic of dozen; de inzameldienst neemt ze dan niet mee.
5.  De bundels mogen niet langer dan 150 cm en niet zwaarder dan 20 kilo zijn.
6.  Fijn snoeiafval en takken die u niet kunt bundelen, mag u in de gft-container doen.

U hoeft uw takken niet aan te melden voor de inzameling.

Tozo 4 aanvragen
Bent u ondernemer of zzp'er? En heeft u financiële problemen door corona? Dan kunt u misschien 
Tozo 4 aanvragen. Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. U vraagt dit aan bij gemeente 
Utrecht. Kijk op www.utrecht.nl/tozo.

Tozo staat voor tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen. Met Tozo kunt u een aanvullende 
uitkering en/of lening voor uw bedrijfslasten aanvragen. De regeling is speciaal voor 
zelfstandigen en ondernemers.



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

Sluijterstraat 4 in Abcoude Bouw dakkapel Z/21/180071 16-03-2021

't Markvelt 11 in Abcoude Bouw dakkapel Z/21/180072 16-3-2021

Kastelein 35 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel Z/21/179912 17-03-2021

Vinkeveen, sectie E, nummer 5317 Het plaatsen van een woonark Z/21/179925 17-03-2021

Valk 15 in Vinkeveen Plaatsing dakkapel Z/21/180054 19-03-2021

Valk 3 in Vinkeveen Plaatsing dakkapel Z/21/180055 19-03-2021

Centaur 34 in Vinkeveen Plaatsing dakkapel voorgevel Z/21/180062 19-03-2021

Moinatstraat 14 in Abcoude Plaatsing dakkapel voorgevel Z/21/180065 20-03-2021

gemeente Abcoude, sectie A perceel 
2644

Plaatsen van 3 kasjes op volkstuincomplex Z/21/180066 21-03-2021

Henrick Trajectinusstraat 5 in 
Mijdrecht

Plaatsen van 2 meter hoge schutting langs 
de weg op eigen terrein

Z/21/180067 21-03-2021

Proostdijstraat 37 in Abcoude Plaatsen dakopbouw op garage Z/21/180133 22-03-2021

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

Dokter Koomansstraat 6 C in Abcoude Voor uitbreiding en energiezuiniger maken 
van woning en vervangen van kozijnen

Z/21/176727 24-03-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Bozenhoven 192 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van het appartement

Z/21/176609 22-03-2021

Amsterdamsestraatweg 22 en 24 in 
Abcoude

Exterieure aanpassingen aan het 
rijksmonument 

Z/20/174856 22-03-2021

Amsterdamsestraatweg 22 en 24 in 
Abcoude

Samenvoegen van 2 naast elkaar gelegen 
woningen (interne wijziging)

Z/20/174853 23-03-2021

Kerkstraat 108 in Abcoude Vervangen van een dakkapel door twee 
dakkapellen en uitbreiding van woonhuis

Z/20/175411 24-03-2021

Baambrugse Zuwe 45 in  Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel aan de 
westzijde van de woning

Z/21/176889 25-03-2021

Folkert Postlaan 19 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel in het voor 
dakvlak van het gebouw.

Z/21/179449 25-03-2021

Herenweg 221 in Wilnis Onderheien van de oprit Z/21/179766 25-03-2021

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, 

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 13 – 2 april 2021)

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 omgevingsactiviteiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende activiteiten vergunningsvrij zijn bevonden:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum indiening

Groenlandsekade 5 Vinkeveen Kappen van 14 essen Z/21/175480 05-01-2021

 Proostdijstraat 39 Mijdrecht  Kappen van 4 bomen Z/21/176093 18-01-2021

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

Plassengebied Vinkeveen (Zuidplas 
sectie A 5643)

Een bestaande (onderwater) legakker 
upgraden naar een paaiplaats voor vissen

Z/20/170347 22-03-2021

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden maken bekend dat:

zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben 
verleend aan:

•  Wagenvoort Vuurwerk B.V., Kanaaldijk 52, 8191 NB te Wapenveld t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van vuurwerk 
naar de Amsterdamsestraatweg (Abcoudermeer), op 28 augustus 2021.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) 
aanvrager bij de gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 2 april 2021).

Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, tel. 088 – 022 50 00 
of per mail: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.

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: 
-  Bozenhoven 157, 3641 AE in Mijdrecht verleend op 23 maart 2021 (verzenddatum 23 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. 

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:
• V.O.F. Van der Vaart & Smink voor het adres: Gagelweg 5 in Wilnis. 
De melding heeft betrekking op de vervanging van een stal. Het veebestand wijzigt niet. ln de nieuw te bouwen stal mogen 
maximaal 70 stuks vrouwelijk jongvee en 5 zoogkoeien worden gehuisvest.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover 
zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team 
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088-022 50 00.


