
Gemeentenieuws 

Vraag uw nieuwe 
paspoort op tijd aan

De zomer staat voor de deur. Voor veel 
inwoners het moment om op vakantie te 
gaan. Gaat u naar het buitenland en heeft u 
een paspoort nodig? Controleer dan of uw 
paspoort nog geldig is en vraag op tijd een 
nieuwe aan.

Het voorjaar is altijd een drukke periode 
voor de afdeling Burgerzaken. Veel inwoners 
vragen dan een nieuw paspoort aan of willen 
hun paspoort verlengen. De verwachting 
is dat dit jaar meer inwoners een nieuw 
paspoort aanvragen. Afgelopen 2 jaar kon er 
minder gereisd worden als gevolg van corona. 
De versoepelingen maken reizen nu weer 
mogelijk.

Heeft u een nieuw paspoort nodig? Vraag 
dit dan op tijd aan. Op dit moment geldt een 
wachttijd van tussen de 1 en 2 weken voor het 
maken van een afspraak. Een afspraak maken 
kan via de gemeentelijke website.

Werkzaamheden
Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting Demmerik
De Demmerik is ter hoogte van huisnummer 71 op 20 april tussen 7.00 uur en 20.00 uur 
tweemaal gedeeltelijk afgesloten. Deze maatregel is nodig voor het parkeren van een dieplader 
voor het afleveren van twee grote bomen. Al het verkeer tot 2,5 meter breed kan passeren, maar 
houd 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 E.J. Jansen via 06 53 21 58 19.

Mijdrecht, afsluiting parkeervakken Roerdomp
De parkeervakken aan de Roerdomp naast huisnummer 1 B zijn van 19 april 7.00 uur tot 20 april 
16.00 uur volledig afgesloten. Deze maatregel is nodig voor een boring om een storing in een 
kabel te verhelpen. De werkzaamheden zijn in opdracht van Stedin. Er zullen tijdelijk enkele 
parkeerplaatsen afgesloten zijn. In verband met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk 
deze dagen hier niet te parkeren.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
G.J. Massop van de firma Stedin via 06 – 55 89 22 82.

De Ronde Venen, asfaltonderhoud werkzaamheden op diverse locaties
Vanaf maandag 25 april tot en met vrijdag 13 mei worden er in gemeente De Ronde Venen 
op diverse locaties tussen 7.00 en 16.00 uur asfaltonderhoud werkzaamheden uitgevoerd. 
Doorgang voor het verkeer blijft mogelijk, maar houd rekening met enig oponthoud. De locaties 
waar werkzaamheden worden uitgevoerd zijn:
- Amstelhoek; Amstelkade ter hoogte van nummer 104A – 16 
- Mijdrecht; Hofland ter hoogte van nummer 40
- Mijdrecht; Ambachtsherensingel
- Vinkeveen; Baambrugse Zuwe ter hoogte van nummer 141 – 143
- Vinkeveen; Demmerik
- Vinkeveen; Ter Aase Zuwe
- Wilnis; Veenkade ter hoogte van nummer 3
- Wilnis; Amstelkade ter hoogte van groengebied en gemaal

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur contact opnemen met de 
heer P. Woudstra van gemeente De Ronde Venen via 0297 – 29 18 55.

Verkeersmaatregelen en busomleidingen Koningsdag 2022
Voor de activiteiten tijdens Koningsdag, op woensdag 27 april 2022, worden de volgende 
verkeersmaatregelen genomen:
Abcoude:
-  De Hoogstraat, ’t Markvelt en Raadhuislaan in Abcoude worden afgesloten voor alle verkeer 

van 06.00 uur tot 21.00 uur. De buslijnen zullen de gehele dag rijden via de 3e Brug, De Weert 
en de Burgemeester des Tombeweg.

Baambrugge:
-  De Prinses Margrietstraat, de Prins Johan Frisostraat en de Prins Mauritsstraat in Baambrugge 

worden afgesloten voor alle verkeer van 06.00 uur tot 21.00 uur.
Vinkeveen:
-  De Herenweg vanaf de Kerklaan tot en met Herenweg nummer 53 wordt afgesloten voor alle 

verkeer van 06.00 uur tot 20.00 uur.
Wilnis:
-  De Dorpsstraat in Wilnis wordt afgesloten voor alle verkeer van 08.00 uur tot 13.00 uur.

Bekendmakingen en mededelingen (week 15 – 15 april 2022)
In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is een 
service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De offi  ciële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van 
offi  ciële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt 
u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

 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

Kerkplein 19 in Abcoude Vervangen en vergroten dakopbouw en plaatsen dubbeldeurkozijn in 
achtergevel van begane grond in pand

Z/22/199099 01-04-2022

Tuinderslaan 8 in Mijdrecht Tijdelijke vergunning caravanstalling Z/22/199109 02-04-2022

Roerdomp 43 A in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel Z/22/199265 04-04-2022

Haagwinde 79 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel Z/22/199266 04-04-2022

Steven van Rumelaerstraat 53 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel Z/22/199268 04-04-2022

Achterbos 28R 9 in Vinkeveen Bouw berging Z/22/199387 05-04-2022

de Hoef Westzijde 41 in de Hoef Restauratie wagenschuur Z/22/199376 06-04-2022

Aan het spoor 5a in Mijdrecht (rectificatie van eerder gepubliceerd als 
Aan het Spoor 78A d.d. 22-03-2022 week 12)

Het oprichten van een vrijstaande woning Z/22/197564 10-03-2022

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

Hulp aan Oekraïne
Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog 
in Oekraine en willen graag helpen om het 
leed te verzachten.  Steun bieden kan op 
verschillende manieren, meer informatie 
hierover is te vinden op de website van de 
gemeente. Hier vindt u ook een overzicht met 
veelgestelde vragen en antwoorden. 

Speciaal voor particulieren die een 
opvangplek willen aanbieden heeft de 
Rijksoverheid een handreiking opgesteld. 
Deze en alle andere actuele informatie 
rondom Oekraïne is te vinden op 
www.derondevenen.nl > hulp aan Oekraïne.

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres        Postadres
Croonstadtlaan 111        Postbus 250
3641 AL Mijdrecht        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
Het gemeentehuis is weer open op de tijden 
die u van ons gewend bent.

Maandag: 8.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag: 
8.30 – 16.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 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 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
Het Servicepunt is alleen open op afspraak. 
Kom langs, maar kom alleen. 

Openingstijden

Abcoude
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude
Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur

Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Contactgegevens
T. 0297 58 76 00
E. info@servicepuntderondevenen.nl

www.servicepuntderondevenen.nl

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl

UIT IN DE RONDE VENEN
De uitagenda met evenementen in De 
Ronde Venen. Theater, film, festivals, 
lezingen, cabaret, musicals en meer! Kijk op 
www.uitinderondevenen.nl.



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.

 Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de 
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Bozenhoven achter 186 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van keet en mobiel toilet nabij 
Bozenhoven 186 in Mijdrecht.

Z/22/009336 05-04-2022

Smaragd 31 in Mijdrecht Tijdelijke plaatsen container en kraan voor 
plaatsen dakkapel 

Z/22/009368 05-04-2022

Rijksstraatweg nabij 12 in Baambrugge Tijdelijk plaatsen van keet en mobiel toilet nabij 
Rijksstraatweg 12 in Baambrugge

Z/22/009334 05-04-2022

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

 Aanvraag ontheffing geluidhinder
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen ontheffingen overig geluidhinder 
zijn ingediend:

Datum Evenement/aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 23 juli 2022 Bruiloft 13.00 uur – 01.00 uur Waverveensepad 1A, 3641 RD 
in Mijdrecht

Plaatsen tent en 
muziek

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 29 april 
2022. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling Ruimte, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze 
aanvraag kunt u krijgen via 0297 – 29 16 16.

Bekendmakingen en mededelingen (week 15 – 15 april 2022)

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Donkereind 24  in Vinkeveen Het bouwen van een bedrijfswoning Z/21/194088 01-04-2022

Kievitslaan 34 in Vinkeveen Een dakverhoging Z/21/193733 04-04-2022

Waverveense pad 15 B 30 in Vinkeveen Nieuwbouw chalet Z/21/193852 04-04-2022

Veldweg nabij Cliffordweg 64 in 
Waterveen

Maken van een dam Z/21/193758 05-04-2022

Aan het spoor 2 t/m 70 in Mijdrecht 
(Stationslocatie in Mijdrecht)

Het bouwen van 35 sociale 
huurappartementen

Z/21/193339 06-04-2022

  Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de 
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Zonnekroon 14 in Mijdrecht Plaatsen kraan voor hijsen dakkapel in verband met 
verbouwing woning in opdracht van Montageteam 
Nederland BV voor de periode 3 mei t/m 4 mei 2022 

Z/22/008248 04-04-2022

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

Roerdomp 45 in Mijdrecht Plaatsen dakopbouw Z/21/192020 06-03-2022

Nieuws over corona voor inwoners en ondernemers
De gemeente informeert u over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus en 
steunmaatregelen voor ondernemers. 
Kijk hiervoor op www.derondevenen.nl/corona 

Vragen over het coronavirus of vaccinatie? 
U kunt terecht bij
•  het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus 
•  de GGD regio Utrecht: 

 www.ggdru.nl/corona of 030 - 630 54 00 
(doordeweeks tussen 8.30 en 17.00 uur, in het 
weekend tussen 9.00 en 16.00 uur)

•  het landelijk informatienummer: 0800 - 13 51 
(tussen 8.00 en 20.00 uur).

•  www.rijksoverheid.nl/corona 


