
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  

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)

Takkendag: donderdag 16 april
Op donderdag 16 april wordt in de hele 
gemeente snoeihout ingezameld. Op deze 
takkendag kunnen bewoners hun grof 
tuinafval gratis aanbieden langs de openbare 
weg. 

Om de inzameling van het grof tuinafval goed 
te laten verlopen, is voor deze takkendag een 
aantal spelregels opgesteld:

• Zorg dat het grof tuinafval uiterlijk om  
 7.30 uur goed zichtbaar aan de openbare  
 weg ligt, want dan begint de inzameling.  
 Bied het pas op de ophaaldag zelf aan. 
 Dit voorkomt dat het over de weg waait of 
 dat anderen er los tuinafval bij leggen.

• Bind het grof tuinafval stevig met touw bij 
 elkaar tot hanteerbare bundels. 
 Dit voorkomt dat het afval wegwaait. 
 Los tuinafval wordt NIET meegenomen.
• Maximaal 2,5 m3 mag worden aangeboden.
• Verpak het grof tuinafval niet in plastic of 
 dozen; de inzameldienst neemt het afval  
 dan niet mee.
• De bundels mogen niet langer dan 150 cm  
 en niet zwaarder dan 20 kilo zijn.
• Fijn snoeiafval en tuinafval dat niet te  
 bundelen is kunt u in de gft-container kwijt.

Het belgebied
In het belgebied wordt grof tuinafval alleen 
opgehaald als het vooraf is aangemeld. 

Bewoners van het belgebied dienen grof 
tuinafval uiterlijk woensdag 15 april vóór 
11.00 uur aan te melden via telefoonnummer  
0297 29 16 16. 
De straten die bij het belgebied horen zijn te 
vinden via www.derondevenen.nl/takkendag 
(onder ‘Aanpak’) en in de Afvalwijzer (app 
voor mobiele telefoon of iPad).

Gewijzigde papierinzameling in april
In de maand april wordt het papier in de kernen op een andere dag opgehaald. Reden hiervoor 
is het coronavirus. De chauffeurs van de wagens komen uit verschillende regio’s. Om eventuele 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen en vrijwilligers te beschermen, wordt de 
inzameling door medewerkers van Remondis gedaan. Daarbij zijn geen vrijwilligers actief.

Gemeentenieuws 

Kern Oude datum Nieuwe datum
Mijdrecht Zaterdag 4 april Donderdag 9 april
Abcoude PIUS Dinsdag 7 april Donderdag 16 april
Abcoude HVA, Baambrugge, Amstelhoek, De Hoef Zaterdag 11 april Donderdag 16 april
Wilnis Zaterdag 18 april Donderdag 23 april
Vinkeveen Zaterdag 25 april Woensdag 29 april

Papierinzameling buitengebied ongewijzigd
In het buitengebied wordt het papier al ingezameld door Remondis. Voor dit gebied gelden 
daarom geen wijzigingen in de ophaalmomenten. 

Zorg ervoor dat uw container vóór 7.30 uur buiten staat
De medewerkers van Remondis hebben andere tijdsschema's dan de vrijwilligers. Zorg er daarom 
voor dat uw container vóór 7.30 uur aan de straat staat.

De app Afvalwijzer is bijgewerkt met de nieuwe data
Gebruikers van de app Afvalwijzer moeten even de app opnieuw opstarten. 
De nieuwe ophaaldata zijn hierin verwerkt. Via de app blijft u zo op de hoogte van het juiste 
ophaalmoment. De gratis app Afvalwijzer kunt u via de App Store of Play Store of downloaden.

Gemeentehuis en afvalbrengstations gesloten tijdens Pasen

Het gemeentehuis en de afvalbrengstations zijn gesloten op Goede Vrijdag (10 april) en Tweede 
Paasdag (13 april).  Buiten de paasdagen kunt u wel terecht bij de gemeente. De openingstijden 
van het gemeentehuis zijn aangepast om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
Om 12.30 uur sluit het gemeentehuis. 

Regel zoveel mogelijk online
Probeer zo veel mogelijk online te regelen met de gemeente. Voor het geval u ’s ochtends 
naar het gemeentehuis wilt komen, maak dan een afspraak, anders krijgt u geen toegang.  
Via 0297 29 16 16 kunt u een afspraak maken. Telefonisch is de gemeente maandag tot en 
met donderdag tot 17.00 uur bereikbaar, op vrijdag tot 12.30 uur.  De openingstijden van de 
afvalbrengstations veranderen door de coronamaatregelen niet. Meer informatie over de 
openingstijden vindt u in het colofon elders op deze pagina.

Houd uw oude spullen 
even thuis alstublieft
Lange files en wachttijden bij de afval-
brengstations, geïrriteerde bezoekers, 
te weinig verwerkingscapaciteit en 
overbelaste medewerkers. 
De afvalbrengstations in De Ronde 
Venen kunnen het enorme aanbod 
nauwelijks aan. Kom daarom alleen met 
uw afval als het echt niet anders kan.
De ‘intelligente lock-down’ grijpen veel 
Rondeveners aan om hun oude spullen 
op te ruimen. En hoewel de vaste 
bemensing op de afvalbrengstations is 
uitgebreid, komt de gemeente handen 
tekort om dit aanbod te verwerken. 

Daarnaast mag – vanwege de veiligheid 
van bezoekers en personeel – slechts 
een beperkt aantal auto’s tegelijk op 
het terrein van de afvalbrengstations. 
Hierdoor ontstaan files op de 
toegangswegen. 

Omleiding
Om het verkeer naar het 
afvalbrengstation in Mijdrecht in betere 
(en dus veiligere) banen te leiden, heeft 
de gemeente een omleidingsroute 
ingesteld:
• Verkeer vanaf Wilnis wordt van de   
 Industrieweg, via de Energieweg naar  
 de Ondernemingsweg geleid.
• Verkeer vanuit Mijdrecht wordt van  
 de Industrieweg, via de eerste afslag  
 Nijverheidsweg naar de Ondernemers-
 weg geleid.

Vermijd wachttijd en ergernis
Maar nog beter is het om de 
komende weken helemaal niet 
naar de afvalbrengstations 
te gaan. 
Een poosje wachten scheelt u wachttijd 
en mogelijke ergernis. De medewerkers 
van de afvalbrengstations zullen u er 
dankbaar voor zijn. 

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.

Maandag t/m vrijdag:
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

Om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, zijn de kantoren gesloten. 
U kunt u de Servicepunten alleen via e-mail 
en telefoon bereiken.
Dat kan op de volgende tijden:
ma t/m do: 9.00 – 16.00 uur
vrijdag: 9.00 – 13.00 uur

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:

Locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Herenweg 222 in Vinkeveen Uitbreiden van de woning Z/20/161525 26-3-2020

Prins Bernhardlaan 
13 t/m 21 en Gosewijn van 
Aemstelstraat
12 t/m 19 in Mijdrecht

Het realiseren van 45 appartementen Z/20/161457 26-3-2020

Baambrugse Zuwe 35 in 
Vinkeveen

Het vergroten van de woning Z/20/161867 27-3-2020

Landzicht 1 t/m 17 en Reigersbos 
4, 6, 8, 10 in Abcoude

Het renoveren van daken en het plaatsen 
dakkapellen

Z/20/161879 27-3-2020

Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht Het kappen van 42 bomen Z/20/161886 27-3-2020

Kerkstraat 102 in Abcoude Het aanbrengen van zonnepanelen Z/20/161939 30-3-2020

Herenweg 183 A in Wilnis Gebruik van grond in afwijking 
bestemmingsplan

Z/20/161943 30-3-2020

Tienboerenweg 13 in Mijdrecht Uitbouwen van de woning op de eerste 
verdieping

Z/20/161978 30-3-2020

Merelslag 13 in 
De Hoef

Aanbrengen dakkapel op het voordakvlak Z/20/162008 31-3-2020

Merelslag 15 in De Hoef Aanbrengen dakkapel op het voordakvlak Z/20/162010 31-3-2020

Agaat 8 in Mijdrecht Het kappen van een boom Z/20/162045 31-3-2020

Herenweg 216 in Vinkeveen Tijdelijke bouwvoorzieningen Z/20/162054 31-3-2020

Leicester 2 in Mijdrecht Het bouwen van een schuur Z/20/162062 1-4-2020

Turelurenlaan 6 in Vinkeveen Het aanbrengen van een dakopbouw Z/20/162083 1-4-2020

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

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Vinkenkade 21 in Vinkeveen Bouwen van een woning Z/19/156626 30-03-2020

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 worden ingediend bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 NIET IN BEHANDELING GENOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel. 3.9 van de Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Molenkade 20 R 47 in Vinkeveen Het verbreden van een balkon en het plaatsen 
van een raam

Z/20/158852 30-03-2020

Kievit 10 in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakkapel Z/20/157858 30-03-2020

 VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de 
volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Abcoude: 
Amsterdamsestraatweg 22-24

Renovatie van kantoorpand naar woningen Z/19/154868 1-4-2020

Vinkeveen: 
Baambrugse Zuwe 1

uitbreiding van drie hotelkamers Z/20/157419 25-03-2020

Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 15 – 10 april 2020)
 AMSTELHOEK. ONTHEFFING INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS AAN DE MIJDRECHTSE ZUWE / RINGDIJK 

EERSTE BEDIJKING 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 maart 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Coen Hagedoorn Utrecht ontheffing hebben verleend om 
een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Mijdrechtse Zuwe / Ringdijk Eerste Bedijking Amstelhoek. Dit in verband 
met renovatiewerkzaamheden in opdracht van GroenWest die plaatsvinden aan de Ringdijk Eerste Bedijking, 1427 AT 
Amstelhoek. De werkadressen zijn: Van Dijklaan 1427 AE, Van Dijklaan 1427 AD, De Bruinlaan 1427 AG en Burgemeester 
Fernhoutlaan 1427 AJ, alle in Amstelhoek. De ontheffing geldt van maandag 20 april tot en met vrijdag 24 juli 2020

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 de 
rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorziening’, postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij de 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.

 COLLEGEBESLUITEN OVER HET VERWIJDEREN VAN VERKEERD GESTALDE (BROM)FIETSEN, WRAKKEN EN 
WEESFIETSEN
Het college heeft op 18 februari 2020 een viertal besluiten genomen over het verwijderen van verkeerd gestalde fietsen:
• Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020;
• Mandaatbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020;
• Besluit mandaat Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020;
• Aanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020.
Deze besluiten zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekendmakingen.nl).

Offi ciële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op 
www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst 
op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het 
elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-
regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden. 

EXPLOITATIEVERGUNNING
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat 
op 30 maart 2020 (verzenddatum 31 maart 2020) een exploitatievergunning is verleend voor de inrichting: Burgemeester 
Haitsmaplein 1 - 2, 3641 EW Mijdrecht. De vergunning ligt ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de 
vergunning op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 
0297 29 16 16.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Werkzaamheden 
Mijdrecht, Rendemenstweg
De Rendementsweg in Mijdrecht is woensdag 15 april ter hoogte van nummer 10C gedeeltelijk 
afgesloten. Dat is nodig omdat daar met een kraan werkzaamheden aan een telecom-antenne 
worden verricht. Deze klus start om 6.00 uur en duurt naar verwachting tot 16.00 uur. 
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
L. Lichtendahl van de firma Verkeer Service Zuid Holland via 0174 72 53 35.

Vinkeveen, Kerklaan
Vier parkeerplaatsen aan de Kerklaan in Vinkeveen zijn sinds 6 april tot en met 30 oktober 
2020 afgesloten. Deze afsluiting houdt verband met een verbouwing. Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer H. Koomen van de 
firma Scholtens Bouw Wognum B.V. via 0229 28 18 00.

Vinkeveen, Tuinderslaantje 
Tot en met vrijdag 24 april wordt er gewerkt aan het Tuinderslaantje (van de Kerklaan tot 
Parkeerplaats De Boei) in Vinkeveen. Verkeer kan de werkzaamheden passeren, maar wel met 
enige vertraging.


