
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 

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

11 mei

Doorstroom-
locaties buiten
open

Sporten
binnen
toegestaan

Kunst- en
cultuur-
beoefening
binnen
toegestaan

26 mei

Ontvang thuis
max. 4
personen

Groeps -
grootte max. 4
personen

Doorstroom -
locaties
binnen open

Horeca voor
uit eten open 

Culturele
instellingen
open

16 juni

Ontvang thuis
max. 6
personen

Groeps -
grootte max.
6 personen

Overige
horeca open 

Evenementen
toegestaan

Sporten
buiten

Uitbreidingen:

Sporten
binnen en
buiten

Uitbreidingen:

Horeca voor
uit eten

Culturele
instellingen 

Sporten
binnen en
buiten 

Uitbreidingen:

Horeca voor
uit eten

Overige horeca 

Evenementen 

Culturele
instellingen 

Sporten
binnen en
buiten 

Uitbreidingen:

Toegangs -
testen
toegestaan

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk
Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen, 

kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

13 april 2021

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april

Hbo en wo
open

28 april

Einde
avondklok

Ontvang thuis
max. 2
personen

Horeca buiten
open

Detailhandel
open

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames
van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

7 juli

Ontvang thuis
max. 8
personen

Groeps -
grootte max.
8 personen

Nog geen datum

Einde maatregelen
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Openingsplan
Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. Hoe snel het gaat 
hangt af van het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. Het is daarom juist nu belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt.

Raadsvergaderingen
Hieronder vindt u een greep uit de agenda-
punten van de komende raadsvergaderingen.

Donderdag 22 april: Meningvormende raad
-  Spreekrecht burgers
-  Vaststellen agenda
-  Ontwikkeling locatie de Meijert en 

omgeving in Mijdrecht, raadsvoorstel 15/21
-  Beschikbaar stellen aanvullend 

investeringsbudget Kindcentrum Hofland, 
  raadsvoorstel 18/21

Maandag 26 april: Besluitnemende raad
-  Vaststellen agenda 
-  Verlenging vervanging van mevrouw C.E.J. 

Keijzer door de heer A.P.M. Luijben, 
  raadsvoorstel 21/21
-  Opheffen geheimhouding 

raadsinformatienota “Vragen fractie CDA 
De Ronde Venen 

  over zorginstelling Dokter Bosman’’ 

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. 
Kijk voor meer informatie en een volledige en 
actuele agenda op www.derondevenen.nl > 
bestuur en organisatie > gemeenteraad

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 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



Filmserie over dagbesteding in De Ronde Venen
Deel 2: Buurderij van Dam
Voor mensen met dementie zijn er volop 
mogelijkheden om hun dag op een prettige 
manier buitenshuis door te brengen. Welke 
dagbesteding er in De Ronde Venen is, 
kunnen ze zien in een serie korte films.

Sinds medio maart is elke maand een 
korte film te zien over een locatie voor 
dagbesteding, onder meer via RTV Ronde 
Venen, aansluitend aan het programma 
Nieuwsronde, de sociale media van de 
gemeente en www.derondevenen.nl/
dementievriendelijk. In het eerste deel stond 
het Dementie Trefpunt centraal. Deel 2 is op 
14 april verschenen en gaat over Buurderij 
van Dam in Wilnis.

Buurderij van Dam: dagbesteding op maat
Buurderij van Dam in Wilnis biedt 
dagbesteding voor verschillende 
doelgroepen, van jong tot oud en met 
verschillende hulpvragen.  Iedere cliënt 
heeft zijn of haar eigen doel. Voor de een 
kan dit ‘uit huis komen’ zijn, terwijl de 
ander werknemersvaardigheden en sociale 
vaardigheden wil trainen. Buurderij van 
Dam biedt veel mogelijkheden. Van werken 
in de moestuin, knuffelen met de pony’s, een 
kopje koffie inschenken voor een bezoeker, 
tot een spelletje doen, bomen snoeien 
of lekker creatief aan de gang. Er wordt 
altijd een programma op maat gemaakt. 
Belangrijke uitgangspunten zijn wat de 

cliënt leuk vindt, waar hij of zij goed in is en 
eventueel wil leren.
Meer weten? 
Kijk op www.buurderijvandam.nl of neem 
contact op met Christel van Dam via 
06-39047148 of info@buurderijvandam.nl. 

Deze serie korte films is een initiatief van 
de Alzheimer Cafés Abcoude en Vinkeveen 
en de gemeente. Het is onderdeel van 
de gezamenlijke inspanning van de 
gemeente en Tympaan–De Baat om ook in 
coronatijd inwoners met dementie en hun 
mantelzorgers van informatie te voorzien. 
Alle filmpjes zijn te vinden op 
www.derondevenen.nl/dementievriendelijk

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

Herenweg 280 in Vinkeveen Nieuwbouw van een woning, 
bijgebouwen, kelderbak en een brug.

Z/21/180512 30-03-2021

Uitweg 29 in Vinkeveen Nieuwbouw woonhuis Z/21/180619 31-03-2021

Demmerik 46 in Vinkeveen Isoleren en verhogen van de woning Z/21/180685 01-04-2021

Winkeldijk 23 in Vinkeveen Nieuwbouw huis Z/21/180700 01-04-2021

Plaswijk 46 in Vinkeveen Realiseren van een aanbouw Z/21/180705 01-04-2021

Briliant 26 in Mijdrecht Vervangen van een schuur met overdekte 
veranda

Z/21/180717 01-04-2021

Wilnisse Zuwe 34 in Wilnis Dempen en compenseren watergang Z/21/180724 05-04-2021

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 navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Mennonietenbuurt 116A (achter) in 
Amstelhoek

Realiseren van een tijdelijk baggerdepot 
(3 jaar)

Z/20/174037 09-03-2021

Herenweg 254B in Vinkeveen Vergroten van de woning Z/20/176733 31-03-2021

Proostdijstraat 39 in Abcoude Uitbreiden van een woning door een 
opbouw aan de zijgevel

Z/20/170354 01-04-2021

Kerkstraat 10, 10A, 10B in Abcoude Realisatie van 3 woningen in een 
voormalig winkelpand

Z/20/170321 06-04-2021

Zonnekroon 20 in Mijdrecht Overkapping in het achter erfgebied van 
het gebouw

Z/21/179701 06-04-2021

Bloemhaven 52 in Vinkeveen Het uitbreiden bestaande dakkamer 
binnen op tweede verdieping

Z/21/177447 06-04-2021

Herenweg 282 in Vinkeveen Het herbouwen van een woning Z/20/175171 06-04-2021

Gein-Zuid 10 in Abcoude Voor het herbouwen van een loods Z/21/179104 07-04-2021

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

Z/21/176727 07-04-2021

Turelurenlaan 12 in Vinkeveen Voor het plaatsen van een dakopbouw en 
dakkapel

Z/21/177504 07-04-2021

Hoogstraat 32 in Abcoude Voor het plaatsen van handelsreclame tbv 
een geldautomaat binnen

Z/21/177325 07-04-2021

Groenland 19 in Vinkeveen Uitbouw 1ste verdieping achtergevel Z/21/179751 08-04-2021

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 

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 15 – 16 april 2021)

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

Dr. Sloetlaan 55 in Abcoude Plaatsen van een overkapping Z/21/178449 08-04-2021

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.

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

Sandbergstraat 23 in Abcoude Het uitbreiden van de woning Z/21/180573 01-04-2021

Herenweg 211 WS in Vinkeveen Plaatsen van twee kapschuren/
overkappingen in de tuin

Z/21/177474 07-04-2021

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

Globale locatie Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Juni 2021

Zaterdag 19 en zondag 20 juni Hollandsche 
Waterlinie Fietstocht

Zaterdag 19 juni 
09.00 uur – 17.00 uur
Zondag 20 juni
07.00 uur – 12.00 uur

Fort 
Nigtevecht, 
Velterselaan 
1, 1391 HV in 
Abcoude

Start/finish bij Fort 
Nigtevecht

Juli en augustus 2021

Zaterdag 3 juli  tot en met 
zondag 11 juli +
Woensdag 18 augustus

Open Tennis 
Toernooien

Divers Zuster 
Claassenhof 
15, 1391 BL in 
Abcoude

Ontheffing 
sluitingsuur:
3 juli tot en met 10 juli 
2021
Langer laten branden 
baanverlichting:
4 juli tot en met 10 juli 
2021
Feestavonden met 
versterkte muziek 
binnen:
8, 9 en 10 juli 2021
Versterkte muziek 
buiten:
11 juli 2021
18 augustus 2021

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 schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en 

De Nationale Bijentelling
In het weekend van 17 en 18 april is de 
Nationale Bijentelling! Doe mee en kom in 
actie voor de wilde bij. Er is een telformulier 
en bijengidsje waarmee iedereen de zestien 
verschillende soorten wilde bijen, hommels en 
zweefvliegen kan herkennen. Kijk hiervoor op 
www.nationalebijentelling.nl. 

Op het moment krijgen bijen veel aandacht. 
En dat is hard nodig, want met name de wilde 
bijen hebben het moeilijk. Met het vliegen van 
bloem naar bloem, zijn bijen de belangrijkste 
bestuivers van de bomen en planten waar wij 
van eten. Ook in de natuur zijn wilde bijen 
erg belangrijk. Ze zorgen voor de bestuiving 
van struiken en bomen met vruchten. Zonder 
vruchten en zonder zaden komen er geen 
nieuwe planten en hebben veel vogels niets 
te eten.

Wilt u de bij helpen? Zorg voor voldoende 
voedsel door bomen, planten en bloemen 
waar bijen van houden in uw tuin te plaatsen. 
Niet alleen goed voor de bijen, maar ook voor 
het klimaat.

TONK
Dit staat voor Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten. Heeft u minder 
inkomsten en kunt u uw vaste woonlasten 
niet meer betalen? Denk aan huur, hypotheek, 

gas, water en licht. Is uw gezinsinkomen 
gedaald met minimaal 30%? Dan heeft 
u misschien recht op TONK. TONK geldt 
voor de periode van 1 januari 2021 tot en 

met 30 juni 2021. Dus met terugwerkende 
kracht. Kijk voor meer informatie, de 
voorwaarden en het aanvraagformulier op 
www.derondevenen.nl/tonk. 
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met 30 april 2021. Deze kan 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 aanvragen kunt u krijgen via 0297 29 16 16.

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. Hopman van Barneveld voor het adres:
Gein-Zuid 10 in Abcoude. De melding heeft betrekking op de herbouw van een loods.
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 088-0225000.

Besluit vergunning exploitatievergunning
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een 
exploitatievergunning is verleend: 
-   Kerkplein 7, 1391 GJ  in Abcoude d.d. 6 april 2021 (verzenddatum 7 april 2021)

De vergunning ligt ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunning 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 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. 

Vinkeveen, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Scholeksterlaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 27 januari 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 Scholeksterlaan 3645 KA in Vinkeveen. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van woensdag 28 april tot en met woensdag 19 mei 2021.

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 Molenkade in Vinkeveen, tegenover Plaswijk 70, 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. 

Wilnis, 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 Marickenlaan in Wilnis, tegenover Marickenlaan 64, 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. 

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 Meerkoetlaan in Vinkeveen, tegenover Meerkoetlaan 20, 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. 

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 Kievit in Mijdrecht, naast Kievit 31, 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 deze besluiten 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.
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Coronaregels
Van 19 april tot en met minstens 25 april 2021

Deze regels gelden van 19 april tot en met minstens 23 april 2021

Basisregels

Was je handen Houd afstand en 
ga weg als het druk is

Houd 1,5 meter afstand Is het druk? Ga dan weg

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Draag een mondkapje 
waar verplicht

Avondklok
22.00 - 4.30 uur

Thuis Werk en blijf 
zoveel mogelijk thuis

Werk thuis als dat kan Blijf zo veel mogelijk thuis

Max. 1 gast 
per dag ontvangen

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek 

Max. 1 keer per 
dag op bezoek Buiten Max. 2 mensen

of 1 huishouden

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Kinderopvang 
en onderwijs

Kinderopvang voor 
0 tot en met 4 jaar 

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Buitenschoolse
opvang

Buitenschoolse opvang open

Basisschool

Basisscholen open

Middelbare school 
en mbo deels open

Hoger 
onderwijs

Hoger onderwijs op afstand

Winkels
Winkelen en bestelling 

ophalen op afspraak

Vooraf bestellen en afhalen mogelijk Winkelen op afspraak mogelijk

Apotheek 
en drogist

Apotheek en drogist zijn open

Winkels voor 
levensmiddelen

Winkels voor levensmiddelen zijn open 

Na 20.00 uur geen 
verkoop alcohol

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Horeca Afhalen en bezorgen

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Restaurant 
en café

Restaurant en café zijn dicht

Reizen Noodzakelijk gebruik 
openbaar vervoer

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Reis niet naar 
het buitenland

Sportlocaties
Buiten op 1,5 meter 
met max. 4 mensen

Buiten sporten toegestaan op 1,5 meter afstand met maximaal 4 mensen

Buiten t/m 26 jaar, 
afstand niet verplicht

Buiten sporten toegestaan tot en met 26 jaar. Afstand houden is niet verplicht

Zwemles t/m 12 jaar

Zwemles toegestaan voor 
kinderen tot en met 12 jaar

Binnensport

Binnensporten is verboden 

Binnenzwembad 
en sauna

Binnenzwembad en sauna zijn dicht

Bezoek aan: Beroepen zoals kapper

De kapper is open op afspraak

Gemeentehuis

Gemeentehuis is open

Evenementen

Evenementen zijn verboden

Pretpark en 
dierentuin

Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Bioscoop 
en museum

Bioscoop, museum en bibliotheek zijn dicht

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle
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Buitenschoolse opvang (bso) open op 19 april
Per 19 april gaat de bso weer voor alle kinderen open. Net als bij de kinderdagopvang, de 
gastouderopvang en het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om 
mogelijke verspreiding tegen te gaan.

Richtlijn
Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft besloten de Richtlijn compensatie schade 
COVID-19 maatregelen voor buurt- en dorpshuizen, de culturele en creatieve sector en de vrijwilligersorganisaties Jeugd 
binnen De Ronde Venen 2020 en 2021 vast te stellen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 7 
april 2021 en is hier te vinden https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-103966.html. De Richtlijn is eveneens hier 
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/656260/CVDR656260_1.
html te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving 

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. 


