
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)

Kunt u één uur per week 
huiswerkbegeleiding 
geven?
Jongerenwerk De Ronde Venen is op zoek naar 
vrijwilligers die scholieren helpen met de lesstof. 
Juist in deze ongewone tijden is het belangrijk 
dat jongeren hun schoolopleiding goed kunnen 
blijven volgen. “Eén uur huiswerkbegeleiding 
per week vinden wij al fantastisch”, zegt 
jongerenwerker Christiaan Zijl. 

Het Jongerenwerk verzorgt sinds juli 2018 
huiswerkbegeleiding onder de naam ‘De 
Inhaalslag’, bestemd voor basisschoolleerlingen 
uit groep 6, 7 en 8. Voor de uitbraak van het 
coronavirus werd in Mijdrecht aan dertig 
leerlingen huiswerkbegeleiding gegeven door 
vrijwilligers en stagiaires van het Jongerenwerk. 
Vanwege het coronavirus is het Jongerenwerk 
nu bezig de huiswerkbegeleiding online vorm 
te geven. Het heeft daarvoor behoefte aan 
extra vrijwilligers. Bovendien zijn er plannen 
om de doelgroep uit te breiden naar middelbare 
scholieren.

‘Fantastisch’
Jongerenwerker Christiaan Zijl: “Het hoeft 
niet veel tijd te kosten. Als iemand één 
uur per week huiswerkbegeleiding kan 
geven met videobellen, vinden wij dat al 
fantastisch. Waarin en op welk niveau iemand 
huiswerkbegeleiding geeft, bepalen we samen 
met de vrijwilliger. We beginnen altijd met een 
startgesprek. Daarna maken we een match 
met een scholier.” Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Christiaan Zijl via 
c.zijl@stdb.nl of 06 57 29 01 49.

Gemeentenieuws 

De app Afvalwijzer 
is bijgewerkt 
met nieuwe data
De app Afvalwijzer is geüpdatet met 
nieuwe ophaaldata. Gebruikers moeten 
daarom de app even opnieuw opstarten. 
Zo blijft u via de Afvalwijzer steeds op de 
hoogte van het juiste ophaalmoment. De 
gratis app Afvalwijzer kunt u via de App 
Store of Play Store of downloaden.

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.

Kern Oude datum Nieuwe datum

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.

Werkzaamheden 
Vinkeveen, Kerklaan
Vier parkeerplaatsen aan de Kerklaan in Vinkeveen zijn 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 gewerkt aan het Tuinderslaantje (van de Kerklaan tot 
Parkeerplaats De Boei) in Vinkeveen. Verkeer kan de werkzaamheden passeren, maar wel met 
enige vertraging. 

Gemeenteraad en corona
De gemeenteraad heeft de afgelopen weken zijn werkzaamheden gewoon voortgezet. Door 
de coronacrisis gebeurde dat in aangepaste vorm. Vragen over voorstellen zijn schriftelijk 
afgehandeld en het presidium (waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd en waar onder andere 
de vergaderprocedure wordt besproken) is verschillende keren digitaal bijeen geweest.

Volgende week vindt er, voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis, een raadsvergadering 
plaats. Dit gebeurt op een andere wijze dan gebruikelijk. Hierover zijn afspraken gemaakt in het 
presidium. De vergadering is via de gemeentelijke website te bekijken. Inwoners kunnen de 
vergadering niet fysiek bijwonen.

Raad komt niet fysiek bij elkaar
Omdat vanwege de coronamaatregelen de gemeenteraad fysiek niet bijeen kan komen, stelt 
burgemeester Divendal, voorzitter van de gemeenteraad, in gezelschap van de griffier, dinsdag 
21 april vast dat het aantal raadsleden om te kunnen vergaderen (het quorum) niet aanwezig is. 
Meteen daarna schrijft hij een nieuwe vergadering van de gemeenteraad uit voor donderdag 23 
april. 

Op agenda alleen akkoordstukken
Donderdag 23 april wordt de raad vertegenwoordigd door een raadslid vanuit de coalitie 
(Jan Rouwenhorst, fractievoorzitter CDA) en een raadslid vanuit de niet-coalitiepartijen 
(Wim Stam, fractievoorzitter CU/SGP). Op de agenda staan zogenaamde akkoordstukken, 
voorstellen waarmee de gemeenteraad kan instemmen zonder daarover opnieuw te debatteren. 
Vragen die er waren zijn schriftelijk beantwoord. Beide vergaderingen zijn via de gemeentelijke 
website te bekijken en beginnen om 19.30 uur. De agenda en stukken zijn te bekijken via de 
gemeentelijke website.

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

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 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

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



Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 16 – 17 april 2020)

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

Rijksstraatweg 147 in 
Baambrugge

Vergunning Valkenheining Baambrugge Z/20/162093 1-4-2020

Kerkstraat 92 in Abcoude Woning uitbreiden en opwaarderen Z/20/162094 1-4-2020

Raadhuisstraat 21 in Wilnis Aanvraag dakopbouw Raadhuisstraat 21 Wilnis Z/20/162135 2-4-2020

Molenweg 20 in Abcoude Isoleren dak, nieuwe dakkapel en wijzigen 
gevel

Z/20/162191 3-4-2020

Haagwinde 89 in Abcoude Plan plaatsen dakkapel op de voorgevel Z/20/162310 6-4-2020

Molenweg 19 B in Abcoude Kappen/herplanten dertien bomen, één boom 
kandelaberen

Z/20/162347 7-4-2020

Plaswijk 63 in Vinkeveen plaatsen dakopbouw en dakkapel Z/20/162360 7-4-2020

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

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Burgemeester Padmosweg 3 in 
Wilnis

Nieuwbouw van een woning Z/20/158536 07-04-2020

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

De Passage 22 A in Mijdrecht Plaatsen van een airco-unit op het platte dak Z/20/160353 02-04-2020

Rondweg nabij parkeerterrein in 
Mijdrecht

Uitbreiden van het bestaande parkeerterrein
-   werk of werkzaamheden uitvoeren
- handelen in strijd met regels RO

Z/20/159242 06-04-2020

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.

 INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn ingetrokken:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

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

bouw van 45 Appartementen Z/20/161457 06-04-2020

Abcoude: Molenweg 19B Kappen van 12 bomen Z/20/157218 08-04-2020

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.

 VINKEVEEN, ONTHEFFING PLAATSING TIJDELIJKE NOODBRUG AAN DE BAAMBRUGSE ZUWE 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 7 april 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan De Dukdalf Sloopwerken B.V. ontheffing hebben verleend om een 
tijdelijke noodbrug te plaatsen aan de Baambrugse Zuwe, 3645 AE Vinkeveen. 

Dit in verband met de verbouwing van een woning. De ontheffing geldt van woensdag 8 april tot en met vrijdag 1 mei 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.

 MIJDRECHT. ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE HOUTZAAGMOLEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 7 april 2020 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 
Houtzaagmolen, 3642 CJ Mijdrecht. Dit in verband met de verbouwing van een woning. De ontheffing geldt van donderdag 
9 april tot en met zaterdag 9 mei 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.

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:

• Handelsonderneming Gebrs. Van Walraven B.V. voor het adres Nijverheidsweg 17C en 17D, 3641 RP Mijdrecht. 
 De melding heeft betrekking op het uitbreiden van Nijverheidsweg 26 met opslagruimten en een (prefab) werkplaats
 aan de locaties Nijverheidsweg 17C en 17D.
• Poel Gooi en Vecht V.O.F. voor het adres Rijksstraatweg 41A, 1396 JD Baambrugge. 
 De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting door het verplaatsen van de opslag van gevaarlijke
 stoffen in verpakking.  
• Stal Kievitshoeve voor het adres Tienboerenweg 22, 3641 RA Mijdrecht. 
 De melding heeft betrekking op het lokaal en duurzaam opwekken van energie door middel van een windmolen (type
 EAZ twaalf). De molen heeft een as-hoogte van 15 meter. Door de beperkte hoogte zijn de omgevingseffecten beperkt. 
• Van Den Berg Horeca Exploitatie voor het adres Zandeiland één 1, 3645 BZ Vinkeveen. 
 De melding heeft betrekking op het oprichten van het bedrijf. 

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven 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, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 8.30 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, 088 – 022 50 00.

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: 

-  OK Gas B.V., Regterweistraat 15, 4181 CE Waardenburg voor het vervoer van propaan dan wel LPG naar diverse locaties  
  in de gemeente De Ronde Venen.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 17 april tot en met 29 mei 2020. 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 de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn 
ingediend. U kunt de stukken inzien bij: het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, 
info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.


