
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 

Skip de coronadip
Veel jongeren hebben het moeilijk in deze 
corona-periode. Lessen vinden digitaal 
plaats, sporten gaat anders en uitgaan 
is niet mogelijk. Speciaal voor hen zijn er 
in april verschillende activiteiten om de 
sleur te doorbreken en je beter te voelen:  
Skip de coronadip.
Skip de coronadip is bedacht door het Rode 
Kruis en daagt jongeren uit tot meer bewegen, 

zich te focussen op positieve dingen, iets te 
doen voor een ander, etc. De Ronde Venen 
doet samen met maatschappelijke partners 
en lokale sportaanbieders mee aan deze 
uitdaging. 
De hele maand april worden er tips 
gegeven via social media en worden in  
De  Ronde Venen activiteiten georganiseerd 
om vol nieuwe energie de lente in te gaan.

Andere hulp
Soms zijn tips en activiteiten niet genoeg 
om je uit een dip te halen. Jongerenwerk van 
Tympaan de Baat en maatschappelijke werk 
van Kwadraad bieden een luisterend oor of 
iemand die met je meedenkt. Maatschappelijk 
werk is bereikbaar via het nummer  
088-9004000 of je kunt een mail sturen naar 
bureaudienst.derondevenen@kwadraad.nl

Activiteit Waar Wie? Organisatie

14-04 Cruijff Court Voetbal Cruijff Court Mijdrecht 16.00-17.30 13-26 jaar Tympaan de Baat
Jongerenwerk

15-4 Jachtseizoen Raadhuisplein Mijdrecht 15.30 10-14 jaar Tympaan de Baat
Jongerenwerk
e.zijl@stdb.nl

16-04 Bootcamp Cruijff Court Mijdrecht 15.00-16.00 13-19 jaar WLC Trainingen
Opgeven via:
sport@derondevenen.nl

20-04 Bootcamp Bootcamp 16.00-17.00 13-19 jaar Tympaan de Baat
Jongerenwerk

21-04 Cruijff Court Voetbal Cruijff Court Mijdrecht 16.00-17.30 13-26 jaar Tympaan de Baat
Jongerenwerk

28-04 Jachtseizoen CSW parkeerterrein Wilnis 10-15 jaar Tympaan de Baat
Jongerenwerk
e.zijl@stdb.nl

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.
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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
en op maandag van 16.00 tot 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 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



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

Baambrugse Zuwe 61 in Vinkeveen Tijdelijke opslag roerende goederen Z/21/180313 18-03-2021

Bozenhoven 125 in Mijdrecht Het aanpassen van het bestemmingsplan Z/21/180212 24-03-2021

Kerkvaart 12 in Mijdrecht Het realiseren van een veranda Z/21/180293 25-03-2021

de Hoef Oostzijde 115 in de Hoef Het bouwen van een rundveestal Z/21/180321 25-03-2021

Molmlaan 15 in Wilnis Het realiseren van een uitbouw aan de 
rechterzijgevel

Z/21/180343 25-03-2021

Piet Heinlaan 3 in Amstelhoek Verzoek om vooroverleg voor gebruik 
voormalig kerkpand

Z/21/180416 28-03-2021

Amsterdamsestraatweg 22 in Abcoude Het realiseren van een koekoek en een 
kozijn in zijgevel

Z/21/180398 26-03-2021

Amsterdamsestraatweg 22 in Abcoude Het aanbrengen van een erfafscheiding 
tussen de nummers 22 en 24

Z/21/180403 26-03-2021

Anselmusstraat 21C in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakkapel Z/21/180471 29-03-2021

Rijksstraatweg 163 in Baambrugge Aanvraag voor het afwijken van de 
gebruiksregels

Z/21/180472 29-03-2021

Herenweg 280 in Vinkeveen Nieuwbouw van een woning Z/21/180512 30-03-2021

Sandbergstraat 23 in Abcoude Het uitbreiding van de woning Z/21/180573 31-03-2021

Kerkvaart 39 in Mijdrecht Het verbouwen van de woning Z/21/180599 31-03-2021

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

Sandbergstraat 15 in Abcoude het vergroten van woning middels een 
bijbehorend bouwwerk met kap

Z/21/177264 01-04-2021

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

Adres Activiteit Opmerkingen

Hoofdweg 85C, 3641 PR in Mijdrecht Kantine manege Mariahoeve Overname bedrijf

De aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een afspraak 
maken via iv@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 
23 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 
exploitatievergunning’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 29 16 16.

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 14 – 9 april 2021)

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Velterslaan 1A in Abcoude Tijdelijke wijziging voor het gebruik Z/20/172707 15-03-2021

Herenweg 250 in Wilnis Het bouwen van een nieuwe woning Z/20/175146 29-03-2021

Achterbos 8 in Vinkeveen Het veranderen van het dakterras met 
balkonhek

Z/21/176540 29-03-2021

Schakel 6 in Vinkeveen De aanleg van een damwand en een 
terrasvlonder

Z/21/176734 01-04-2021

Kadestraal 3905B, Burgemeester des 
Tombeweg ter hoogte van de A2

Het bouwen van een fietsenstalling nabij 
de carpool plaats

Z/21/175559 31-03-2021

Waardassackerstraat 44 in Abcoude Het plaatsen ven een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/21/177874 31-03-2021

Angsteloord 50 in Abcoude Het plaatsen (vervangen van een 
bestaande) dakkapel

Z/21/179010 31-03-2021

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

Stationsstraat 33 in Abcoude Het aanbrengen van zonnepanelen Z/21/179713 29-03-2021

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

Baambrugse Zuwe 61 in Vinkeveen Tijdelijke opslag roerende goederen Z/21/180313  30-03-2021

Mandaatbesluit
De burgemeester en het college hebben besloten het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit De Ronde Venen 2021 
inkoopconvenant taalonderwijs en knm in de drie leerroutes inburgering U16-gemeenten vast te stellen. Dit besluit is bekend 
gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 24 maart 2021 en is hier te vinden https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2021-91432.html

Leerlingenvervoer
Het college heeft besloten de 3de wijziging Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente De Ronde Venen 2015 vast 
te stellen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 2 april 2021 en is hier te vinden 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-102614.html

Werkzaamheden
Abcoude, gedeeltelijke wegafsluiting Gein-Zuid
Gein-Zuid is ter hoogte van de kruising met het Indijkpad op 13 april van 7.00 uur tot 16.00 uur 
gedeeltelijk afgesloten. Deze maatregel is nodig voor de nieuwe aanleg van een coax kabel in 
opdracht van Ziggo.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 S. Streefland van BAM Infra Telecom via 0348-47 98 77.

Wilnis, gedeeltelijke wegafsluiting Wilnisse Zuwe
De Wilnisse Zuwe is tussen de Oudhuizersluis en de Oudendambrug (brug van Wilnisse 
Zuwe naar Lange Meentweg) van 22 maart 2021 7.00 uur tot en met 24 maart 2022 17.00 uur 
gedeeltelijk afgesloten. 
Deze maatregel is nodig voor de dijkverbetering Geerkade-West in opdracht van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht.
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 K. Wijland van Kleywegen B.V. via 0348-68 94 46 / 06-20 09 16 88 of u kunt kijken op de 
website van Waternet  www.waternet.nl en voor vragen of ideeën contact opnemen met het 
projectteam door een mail te sturen naar geerkade@waternet.nl .

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Gijsbert van Stoutenborchstraat
De Gijsbert van Stoutenborchstraat is op 16 april van 8.00 uur tot 17.00 uur tussen de 
Anselmusstraat en de Bisschop Koenraadstraat in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. Voor voetgangers en fietsers (als zij afstappen en gebruik maken van het voetpad) geldt 
deze wegafsluiting niet.
Deze maatregel is nodig voor werkzaamheden aan daken van de woningen aan de 

Doorgaand verkeer op Hoofdweg afgesloten
In de week van 12 tot en met 15 april is geen doorgaand verkeer mogelijk op de Hoofdweg in 
Waverveen. De weg is dan op verschillende plekken afgesloten in verband met de aanleg van 
een nieuwe waterleiding. Ook enkele kruispunten met de Hoofdweg zijn dan afgesloten.

De komende maanden wordt de Hoofdweg volledig gerenoveerd
De hele weg wordt vernieuwd en op een aantal plekken verkeersveiliger gemaakt. 
De vervanging van de waterleiding is onderdeel van de renovatie.

Waar is de Hoofdweg precies afgesloten?
De werkzaamheden vinden plaats op verschillende plekken langs de weg en op 
verschillende momenten. Een van die locaties is op het kruispunt Cliffordweg – Hoofdweg 
- Waverveensepad. Maandag 12 april wordt op dit kruispunt gestart. De planning is dat dit 
kruispunt één week afgesloten wordt voor het verkeer.

De renovatie van de Hoofdweg duurt enkele maanden
Het vervangen van de waterleiding en stroomkabels is het begin van de werkzaamheden. 
Aansluitend wordt gewerkt aan de renovatie van de weg zelf. De verwachting is dat dit 
vanaf eind april gebeurt. De Hoofdweg is dan langere periode afgesloten voor doorgaand 
verkeer. De planning is het werk eind november 2021 af te ronden. Waar en wanneer de weg 
is afgesloten is altijd te vinden op de gemeentelijke website.

Gijsbert van Stoutenborchstraat met een hoogwerker die op de rijbaan wordt geplaatst. 
Deze werkzaamheden zijn in opdracht van GroenWest.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer K. Smallenburg van de GroenWest via 088–012 90 00.
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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. 

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

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

• Benegas B.V., Zuiderzeestraatweg 1, 3882 NC Putten, t.b.v. het vervoer van Propaan en Butaan naar diverse locaties in de 
gemeente De Ronde Venen.

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: 9 april 2021).

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

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

Z/21/176382, verzenddatum 29 maart 2021, kappen van 49 bomen, verspreid over de gehele gemeente, wegens slechte 
conditie. 
De slechte conditie is vastgesteld bij de periodieke BoomVeiligheidsControle voor alle bomen in de openbare ruimte. 
De volledige lijst van te kappen bomen, met vermelding van soortnaam en reden voor kappen: 

Straatnaam Soort boom Reden

Abcoude

Leeuwenburgh 1-26 Prunus gondouinii Schnee kroonsterfte

Raadhuislaan achter 12 Aesculus hippocastanum kroonsterfte / 
kastanjebloedingsziekte  / 
zwamaantasting

Stigterhof 16 Prunus fruticosa Globosa kroonsterfte

Zuster Claassenhof naast 33 Fraxinus excelsior Diversifolia kroonsterfte / essentaksterfte

Bijdorplaan ter hoogte van 14 / 23 Acer platanoides kroonsterfte

Jacob van Gaesbeeklaan tegenover 12 Acer pseudoplatanus kroonsterfte

Jacob van Gaesbeeklaan tegenover 1c Fraxinus pennsylvanica Summit ernstige bastschade / 
aanrijschade

Bijdorplaan hoek Broekzijdselaan Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte

Ruwelspad nabij nr 1 Alnus cordata kroonsterfte / scheefstand

Nieuwe Amsterdamseweg ter hoogte 
van Abcoudermeer

Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte / 
plakoksel

Nieuwe Amsterdamseweg ter hoogte 
van Abcoudermeer

4 x Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte

Sportpark Abcoude 3 x Salix alba holtes in de stam / bastafsterving

Sportpark Abcoude Salix alba holtes in de stam / bastafsterving 
/ zwamaantasting

Sportpark Abcoude Populus alba tonderzwam / inrotting stamvoet

Dominee Bleekerhof achter 29 Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte

Koningsvaren tegenover 54 Acer campestre kroonsterfte

Dominee Bleekerhof naast 13 Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte

Amstelhoek

Menno Simonszstraat naast 16 Prunus avium wortels veroorzaken schade in 
riool / kroonsterfte

Mijdrecht

Nijverheidsweg 11a Ulmus hollandica tonderzwam / inrotting stamvoet

Robijn naast 2 Salix sepulcralis Chrysocoma tonderzwam / spechtengaten / 
inrotting stamvoet

Prinses Marijkelaan naast 29 Acer pseudoplatanus kroonsterfte

Kwikstaart 46 (Twistvliedschool) 3 x Betula utilis 'Jacquemontii’ plakoksel / holtes in de stam

Vinkeveen

Waverbancken 23 Fraxinus excelsior ernstige schade in de kroon / 
essentaksterfte / houtscheuren

Aetsveld tegenover 65 Acer campestre kroonsterfte

Bonkestekersweg bij bushalte Alnus glutinosa wilgenhoutrups

Sportpark Vinkeveen Fraxinus excelsior plakoksel gescheurd, kroonsterfte

Wilnis

Pastoor Kannelaan Robinea pseudoacacia 'Umbraculifera' holte stamvoet / scheefstand / 
stabiliteitsgevaar

Rietvoorn 33 Betula utilis  Wilgenhoutrups / schade 
stamvoet / breukgevaar

Kamgras 15 Tilia vulgaris Scheefstand / tonderzwam / holte 
stamvoet

Burgermeester Fernhoutlaan 41/G8 Betula pendula kroonsterfte / scheefstand

Burgemeester Padmosweg tegenover 
138

Ulmus hollandica inrotting stamvoet / wortelsterfte 
/ stabiliteitsgevaar

Burgemeester Padmosweg tegenover 
214

Ulmus hollandica inrotting stamvoet / tonderzwam 
/ stabiliteitsgevaar

Pieter Joostenlaan ter hoogte van 
parkeerplaats sportpark

Alnus glutinosa kroonsterfte

Blauwe Zegge naast 90 Prunus subhertilla Autumnalis kroonsterfte

Dr Mees ten Oeverlaan achter 2 Sorbus aucuparia plakoksel gescheurd, kroonsterfte

Dr Mees ten Oeverlaan achter 6 Sorbus aucuparia kroonsterfte

Dr Mees ten Oeverlaan achter 16 Betula pendula 'Fastigiata' bastafsterving / zwamaantasting

Dr Mees ten Oeverlaan achter 16 Sorbus aucuparia kroonsterfte

Dr Mees ten Oeverlaan achter 20 Sorbus aucuparia plakoksel gescheurd, kroonsterfte

Ringdijk  8 3 x Populus euramericana stabiliteitsgevaar / degeneratie

13 Bomen buitengebied (behoren niet 
tot deze vergunning; publicatie als 
melding o.g.v. Wnb)

Melding Wet natuurbescherming 
vanwege locatie buiten de 
bebouwde kom

Lange Coupure, ter hoogte van 
Rijksstraatweg 1 t/m 3/G1, Abcoude

6 x Salix alba stamschade / holte in de stam / 
bliksemschade ( bij nrs 1 en 3)

Achtervlietpad, Baambrugge 2 x Prunus avium Plena Stabiliteitsgevaar / tonderzwam / 
scheefstand/ kroonsterfte

Ringdijk 2e Bedijking nabij nrs 26 tm 
33, Mijdrecht

5 x Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte

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.

Kennisgeving Wet natuurbescherming 
Van de volgende 13 bomen in het buitengebied wordt de kap gemeld door de gemeente op grond van de Wet 
natuurbescherming (Wnb). Deze bevinden zich buiten de bebouwde kom, de provincie Utrecht is hiervoor het bevoegd 
gezag, bezwaar maken bij de gemeente is niet mogelijk. De reden van de kap is vergelijkbaar met die van de bovengenoemde 
49 gemeentelijke bomen. 

Straatnaam Soort boom Reden kap

Lange Coupure, ter hoogte van 
Rijksstraatweg 1 t/m 3/G1, Abcoude

6 x Salix alba stamschade / holte in de stam 
/ bliksemschade ( bij nummers 
1 en 3)

Achtervlietpad, Baambrugge 2 x Prunus avium Plena Stabiliteitsgevaar / tonderzwam / 
scheefstand/ kroonsterfte

Ringdijk 2e Bedijking nabij nummer 
26 t/m 33, Mijdrecht

5 x Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte

 VERVOLG Verleende omgevingsvergunning voor kappen


