
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.

De avondklok eindigt op 28 april om 4.30 uur. 

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 

Gebruiksvriendelijke computers voor senioren te leen
Beeldbellen met vaste contactpersonen, digitale foto’s ontvangen, nieuws en andere informatie 
op internet opzoeken. Sinds kort is dat ook mogelijk voor senioren die (bijna) nooit een laptop, 
tablet, smartphone of andere computer hebben gebruikt. Stichting Tympaan-De Baat heeft zeer 
gebruiksvriendelijke tablets aangeschaft, speciaal voor oudere inwoners van De Ronde Venen.

Veel mensen kunnen hun iPad of een andere tablet niet missen in het dagelijks leven. Maar 
voor mensen die niet zo digitaal vaardig zijn, zijn de meeste tablets vaak te ingewikkeld. Voor 
senioren die weinig tot geen ervaring met computers hebben, is er daarom nu de Compaan 
tablet.

Deze computer is een aangepaste tablet met 
grote knoppen en een eenvoudige bediening. 
Gebruikers kunnen spelletjes spelen, foto’s 
ontvangen, nieuws lezen en een agenda 
bijhouden. Internetten kan, maar deze optie 
kan ook worden uitgezet. 

Verwarring voorkomen
De mogelijkheden van de Compaan tablet 
zijn opzettelijk beperkt, dat voorkomt 
verwarring. De gebruiker kan alleen mailen 
en beeldbellen met vaste contactpersonen. 
Iedere vrijdagmiddag is er de mogelijkheid om 
deel te nemen aan een online bingospel met 
echte prijzen. 

Geïnteresseerd?
Stichting Tympaan–De Baat heeft deze tablets 
aangeschaft en u kunt er een lenen. Natuurlijk 
krijgen nieuwe gebruikers een goede 
handleiding, met een toelichting tijdens een 
huisbezoek. Momenteel zijn er nog tablets 
beschikbaar! Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij Mantelzorg De Ronde Venen: 
mantelzorg@stdb.nl of 0297 230 280. 

Nieuwe veerpont 
Nessersluis

Nessersluis krijgt een nieuwe veerpont. Op  
29 april, om 11 uur ’s ochtends, vaart het veer 
voor het eerst over de Amstel en kunnen auto’s 
en fietsers worden overgezet. In verband met 
het vertrek van de oude pont en de komst van 
de nieuwe, vaart de veerpont donderdag 28 
april de hele dag niet.

In 2019 heeft de gemeenteraad besloten een 
nieuwe veerpont aan te schaffen in plaats 
van de bestaande te renoveren. De nieuwe 
veerpont is duurzamer dan het bestaande 
exemplaar en vaart op elektriciteit in plaats 
van diesel. Elke avond wordt de accu van het 
veer opgeladen zodat de pont overdag tussen 
Nessersluis en Amstelveen kan varen. Jaarlijks 
maken ruim 60 duizend auto’s en ruim 25 
duizend fietsers van het veer gebruik. 

Gemeente De Ronde Venen zoekt installateurs 
van zonnepanelen en isolatiemaatregelen voor 
grootschalige advies- en inkoopactie
Vorig jaar zijn wij samen met Winst uit je 
Woning begonnen met het organiseren van 
grootschalige advies- en inkoopacties van onder 
andere zonnepanelen. Woningeigenaren uit 
onze gemeente ontvangen in mei een brief. 
In deze brief informeren we inwoners over 
diverse mogelijkheden om de energierekening 
te verlagen. Denk aan woningisolatie, 
zonnepanelen, isolerend glas en warmte-
installaties. Nu zoeken wij lokale ondernemers 
die deze werkzaamheden willen uitvoeren.

Aanmelden
Bent u een lokale ondernemer en uitvoerder van zonnepanelen en isolatiemaatregelen? En is uw 
bedrijf geïnteresseerd om werkzaamheden van de inkoopacties uit te voeren? Meld u zich dan 
vóór 26 april aan op www.winstuitjewoning.nl/actie/samenwerken  

Selectie
Op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding worden na een marktbrede uitvraag voor deze 
maatregel 1 of meerdere uitvoerders gekozen. Lokale partijen hebben een streepje voor. Na 1 
mei krijgt u bericht van Winst uit je woning of u geselecteerd bent om mee te doen aan deze 
inkoopactie.

Over Winst uit je woning (Wujw)
Winst uit je woning is in De Ronde Venen al bekend door eerder georganiseerde gezamenlijke 
inkoopacties. Winst uit je woning voorziet particulieren van een passend advies en offertes op 
maat. De opdrachten die hieruit voort komen zijn probleemloos uit te voeren en kunnen direct 
naar de klanten worden gefactureerd.

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

Kerkstraat 12 in Abcoude Sloopmelding Kerkstraat 12 Abcoude Z/21/181054 07-04-2021

Tienboerenweg 14 in Mijdrecht Nieuwbouw werktuigenberging Z/21/181149 08-04-2021

Wilnisse Zuwe 34 in Wilnis Het aanbrengen van wijzigingen aan een 
gemeentelijk monument

Z/21/181151 08-04-2021

Kerkstraat 30 in Abcoude Het verbouwen- en uitbreiden van een 
woonhuis

Z/21/181228 09-04-2021

Herenweg 17 A in Vinkeveen De bouw van een overkapping Z/21/181241 09-04-2021

Communicatieweg 21 in Mijdrecht Uitbreiding silohuis Z/21/181243 10-04-2021

Amstelkade 119 in Amstelhoek Dakopbouw en het aanbrengen van een 
nieuw dak

Z/21/181277 12-04-2021

Demmerik 46 in Vinkeveen Het isoleren van het dak en dakkapellen 
en de sta hoogte vergroten in een 
gemeentelijk monument.

Z/21/180685 01-04-2021

Henk Oostveenstraat 2 Abcoude Uitbreiden van de woning aan de voorzijde 
middels een erker

Z/21/181317 12-04-2021

Vinkeveense Plassen Creëren van paaiplaats; legakker 
Vinkeveense Plassen

Z/21/181393 13-04-2021

Vinkeveense Plassen Aanbrengen beschoeiing op eiland 
Vinkeveense plassen

Z/21/181394 13-04-2021

Prins Bernhardlaan 13 t/m19 Mijdrecht Verwijderen van huisaansluiting 
drinkwater

Z/21/181430 14-04-2021

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

Veenkade (nabij) in Wilnis Voor het aanleggen van een tijdelijk 
baggerdepot op een weiland

Z/21/177965 12-04-2021

Verleende omgevingsvergunningen (week 16 – 23 april 2021)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Koningsvaren 14 in Abcoude Uitbreiden van de verdieping aan de 
achterzijde en plaatsen dakkapel voorzijde

Z/21/178320 09-04-2021

Prinses Beatrixstraat 19 in 
Baambrugge

Wijziging t.o.v. de reeds verleende 
omgevingsvergunning van 1 februari 2021 
(Z/20/174646)

Z/21/179562 09-04-2021

Marickenlaan 61 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/21/178170 09-04-2021

Gemeente Abcoude, sectie A perceel 
2644
Volkstuinen complex De Liefhebbers

Het plaatsen van 3 tuin kasjes op het 
volkstuinen complex.

Z/21/180066 12-04-2021

Tuinderslaan 6 in Mijdrecht Voor het verbouwen van de woning Z/21/175588 12-04-2021

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 16 – 23 april 2021)

Amstelkade 121 in Amstelhoek Een wijziging op eerder verleende 
vergunning i.v.m. gevelaanzicht

Z/21/179730 13-04-2021

Baambrugse Zuwe 165 in Vinkeveen Verbouwing/verduurzaming woning Z/20/173464 14-04-2021

Donkervlietse Binnenweg 3 in 
Baambrugge

Het renoveren en uitbreiden van de 
bestaande woning

Z/20/175262 14-04-2021

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 
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.

Verleende omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure
Met ingang van 26 april liggen bij balie Omgevingszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende vergunningen 
gedurende zes weken ter inzage.
Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken via 
omgevingszaken@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Mijdrecht: Dorpsstraat 58 Het realiseren van nieuwbouw met 
daarin winkelruimte, een kelder en vier 
appartementen

Z/20/173856 26-04-2021

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan 
binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van 
een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 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 beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank 
griffierecht geheven.

Weigering omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding akkoord is bevonden:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Winkeldijk 19A R127 in Vinkeveen Wijzigen van de vorm van een vergunde 
schuur en legalisatie van een overkapping

Z/21/176553 14-04-2021

Intrekking omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Kerkstraat 12 in Abcoude Sloopmelding Kerkstraat 12 in Abcoude Z/21/181054 14-04-2021

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.

Werkzaamheden
Abcoude, gehele wegafsluiting Broekzijdselaan
De Broekzijdselaan is ter hoogte van huisnummer 46A op 3 mei van 8.00 tot 13.00 uur in zijn 
geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers en geldt deze 
wegafsluiting niet. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden.
Er zullen tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn. In verband met de werkzaamheden 
vragen wij u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren.
Deze maatregel is nodig voor hijswerkzaamheden waarvoor een hijskraan gestempeld op de 
weg komt te staan. De luchtbehandelingskasten van de school worden verwisseld.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
mevrouw P. Siebelink van Saan Horizontaal & Verticaal Transport B.V. via 020–660 61 50 of 06-
21 59 31 00.

Wilnis, gehele wegafsluiting Geerkade
De Brug aan de hoek van Spengen is op 28 april 2021 van 7.00 tot 16.00 uur in zijn geheel 
afgesloten voor alle verkeer.
Deze maatregel is nodig voor een reparatie aan de brug waarvoor tijdens hijswerkzaamheden in 
de ochtend tijdelijk ook de Geerkade ter hoogte van huisnummer 24 zal zijn afgesloten.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
de toezichthouder P. Woudstra van de gemeente De Ronde Venen via 0297 – 29 18 83 of 
s.vandam@derondevenen.nl.

Wilnis, reconstructie Julianastraat en Raadhuisstraat
Op maandag 17 mei tot 18 juni worden er reconstructie werkzaamheden uitgevoerd aan (deels) 
Julianastraat en Raadhuisstraat in Wilnis. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de 
verkeersveiligheid. Het verkeer wordt omgeleid. 
Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden is als volgt:
Julianastraat 
Maandag 17 mei van 7:00 uur tot en met vrijdag 4 juni 16:00 uur: geen doorgang mogelijk.
Raadhuisstraat 
Woensdag 2 juni van 7:00 uur tot en met vrijdag 18 juni 16:00 uur: geen doorgang mogelijk.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met de 
toezichthouder P. Woudstra van de gemeente De Ronde Venen via 0297 – 29 18 83. 

Mijdrecht, werkzaamheden aan rotonde Diamant en Hofl and
Op maandag 3 mei vinden er werkzaamheden plaats aan de rotonde Diamant/Dr. Van den 
Berglaan/Dukaton en de rotonde Rondweg/Hofland/Dukaton. De gemeente voorziet enkele 
fietsoversteken van deze rotondes van (nieuwe) rode coating. Als de ervaringen met deze soort 
coating positief zijn, dan worden meerdere fietsoversteken van deze coating voorzien. Het doel 
daarvan is om de zichtbaarheid en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten.  
Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de rotondes. Echter, 
er is wel sprake van een om-en-om-regeling, met kans op vertraging. Verkeersregelaars zijn 
aanwezig om het verkeer te begeleiden.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

31 maart 2021

Avondklok: blijf binnen 

 In Nederland geldt een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder  
mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 22.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt tot 21 april 4.30 uur.

4.30 uur22.00 uur

In een noodsituatie 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo 

 
 



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 16 – 23 april 2021)

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

Datum Evenement/aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Juni tot en met 
oktober 2021

Juni tot en met 
oktober

Wandeltocht door de 
polder

Van 10.00 uur 
tot 14.00 uur

Start/finish Demmerik 68, 
3645 ED Vinkeveen

Gebruik van wegen 
en plaatsen tent voor 
verzorgingsplaats op het 
adres Demmeriksekade 17, 
3645 AZ in Vinkeveen

Juli en augustus 2021

Zaterdag 24 juli  tot 
en met zondag 1 
augustus

45e Plassen 
tennistoernooi

Divers Mijdrechtsedwarsweg 2, 
3645 GA Vinkeveen

Ontheffing sluitingsuur:
24 juli tot en met 31 juli 
2021
Langer laten branden 
baanverlichting:
24 juli tot en met 31 juli 
2021
Feestavond met versterkte 
muziek binnen:
31 juli 2021

De aanvragen liggen 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 
met 7 mei 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.

Wilnis, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Zorggras
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 april 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 Zorggras 3648 HT in Wilnis. Dit in verband met verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van vrijdag 30 april tot en met vrijdag 21 mei 2021.

Wilnis, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Pastoor Kannelaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 april 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Weijman Vastgoedonderhoud ontheffing hebben 
verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Pastoor Kannelaan 3648 XZ in Wilnis. Dit in verband met 
renovatiewerkzaamheden in opdracht van GroenWest.

De ontheffing geldt van maandag 5 april tot en met vrijdag 7 mei 2021.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer W. van Brakel van 
Weijman Vastgoedonderhoud via T. 0318 – 55 44 77.

Mijdrecht, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Gijsbert van 
Stoutenborchstraat
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 april 2021in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Coen Hagedoorn Utecht ontheffing hebben verleend om 
een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Gijsbert van Stoutenborchstraat 3641 DL in Mijdrecht. Dit in verband met 
renovatiewerkzaamheden in opdracht van GroenWest.

De ontheffing geldt van maandag 3 mei tot en met donderdag 28 oktober 2021.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer R. Keulen van Coen 
Hagedoorn Utrecht via T. 088 – 880 80 00.

Het werkadres:
3641 BA  Bucho van Montzimastraat in Mijdrecht
3641 DL Gijsbert van Stoutenborchstraat in Mijdrecht
3641 AN en 3641 AM Anselmusstraat in Mijdrecht.

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 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij 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.

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente 
De Ronde Venen 2021
Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft besloten de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (TONK) gemeente De Ronde Venen 2021 vast te stellen. Dit besluit is bekend gemaakt in het 
elektronisch Gemeenteblad op 13 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-113597.html 
te vinden. De Richtlijn is eveneens hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20
Ronde%20Venen/656597/CVDR656597_1.html te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving 

Raadsbesluit tot wijzigen nota grondbeleid 2018-2021
De raad van De Ronde Venen heeft besloten de Nota grondbeleid aan te passen. Dit besluit is bekend gemaakt in het 
elektronisch Gemeenteblad op 13 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-113422.html 
te vinden. De gewijzigde nota is hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20
Ronde%20Venen/609007/CVDR609007_2.html te vinden.

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. 

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 beschikking tot het opleggen van (een) maatwerkvoorschrift(en) 
hebben afgegeven:
besluitdatum: 26 februari 2021
inrichting: Stedin
adres: Nijverheidsweg 24 Mijdrecht
betreft: Het langtijdgemiddeld en maximaal geluidsniveau op de grens van de bouwvlakken in het bestemmingsplan 
'Stationslocatie Mijdrecht'

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de verzenddatum van dit 
besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen. 

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten: 
-           de naam en het adres van de indiener; 
-           een handtekening;
-           de dagtekening;
-           een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
-           de gronden van het bezwaar.

Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank 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. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt hierover door de rechtbank op de hoogte gesteld.

Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending. ter inzage bij:
•  Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 

17.00 uur (na telefonisch overleg 088-0225000);
•  Gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.

voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente.

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:
•  H.H.W. Janmaat Agrarische Dienstverlening van Barneveld voor het adres:
de Hoef Oostzijde 115 in De Hoef. De melding heeft betrekking op de nieuwbouw van een rundveestal voor het huisvesten 
van kalfkoeien en kalveren.

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, 3584 BA 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, telefoon 088-0225000.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Onderwijs

Hbo en wo per 26 april onder
voorwaarden open.

Bibliotheken van onderwijs -
instellingen voor mbo, hbo en 
wo open.

Winkels en markten

Thuisbezoek

Avondklok

Einde avondklok op 28 april 
om 4.30 uur.

Horeca buiten

Buitenterrassen open van 12.00
uur tot 18.00 uur.

Max. 2 personen of 1 huis -
houden per tafel (excl. kinderen
t/m 12 jaar).

Max. 50 personen per
buitenterras.

Reserveren, gezondheidscheck
en vaste zitplaats verplicht.

Verplaats je alleen als je naar de
toilet of garderobe gaat of moet
betalen. Draag binnen een
mondkapje.

Terrassen van sport -
accommodaties blijven 
gesloten.

Niet-essentiële winkels open 
tot 20.00 uur.

Niet-essentiële winkels mogen
max. 1 klant per 25 m2
ontvangen. Er mogen in elk geval
2 klanten per verdieping worden
ontvangen, ongeacht de grootte
van de winkel.

Warenmarkten voor zowel
levensmiddelen als niet-
essentiële producten open.

Kom alleen en winkel op rustige
momenten.

Ontvang thuis max. 2 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Uitvaarten

Stap 1: terrassen en winkels open, einde avondklok
We verwachten dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten eind april gaat afnemen. 

Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan.

20 april 2021

Theorie-examens

Theorie-examens voor een 
rij-, vaar- of vliegbewijs
toegestaan.

Max. 100 bezoekers op een
uitvaart toegestaan.

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

Openingsplan: stap 1 per 28 april

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

Bekijk de toegankelijke 
versie op:

rijksoverheid.nl


