Gemeentenieuws
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

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)

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@servicepuntderondevenen.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

Christiaan Zijl en zijn zus Esther. Beiden zijn jongerenwerkers en geven nu huiswerkbegeleiding
op afstand.

‘Huiswerkmaatje zijn geeft voldoening’
“Als vrijwillig huiswerkbegeleider ben je een huiswerkmaatje voor de kids. Je helpt ze waar
nodig en je krijgt een band met ze. En het geeft voldoening, want de begeleiding heeft resultaat.
Dat zie je aan de cijfers.” Het Jongerenwerk is op zoek naar vrijwillige begeleiders.
Jongerenwerker Christiaan Zijl spreekt uit ervaring. De student Social Work aan Hogeschool
Inholland was als initiatiefnemer de eerste huiswerkbegeleider bij ‘De Inhaalslag’.
“De leerlingen hebben er plezier in. Ik begeleidde bijvoorbeeld een meisje dat altijd een dansje
deed als ze een acht had. Je bent een maatje voor ze en hebt gesprekken met ze. Niet alleen over
school, maar ook bijvoorbeeld over hun sport en de wedstrijden die ze spelen.”
Buiten de boot
Het Rondeveense Jongerenwerk is in de zomer van 2018 gestart met het huiswerkbegeleidingsproject ‘De Inhaalslag’. Het richt zich op basisschoolleerlingen in groep 6, 7 en 8
met een leerachterstand en (meestal) een migratieachtergrond. “Deze groep valt anders buiten
de boot. De ouders kunnen hun kinderen niet helpen, want ze hebben zelf taalproblemen. En
commerciële lessen kunnen ze niet betalen.”
De behoefte aan huiswerkbegeleiding door vrijwilligers bleek groot. Zijl kon het al snel niet meer
bolwerken en moest de hulp inroepen van vrijwilligers uit De Ronde Venen en maatschappelijke
stagiaires van Amsterdamse hogescholen. In de Mijdrechtse bibliotheek en het onderkomen
van het Jongerenwerk kregen zo’n dertig leerlingen begeleiding.
Online tools
En toen kwam de coronacrisis. Met het klassikaal lesgeven kwam ook dit succesvolle project
tijdelijk stil te liggen. De afgelopen weken is Zijl bezig geweest om de huiswerkbegeleiding op
een andere manier op te zetten. Net als bij reguliere lessen zoekt hij de oplossing in online tools,
zoals Skype en Google Hangouts of videobellen met Whatsapp. Voor de lesinhoud is er Junior
Einstein. Na enkele weken testdraaien komt de digitale huiswerkbegeleiding op gang.
Match
Het probleem is nu dat er een tekort is aan begeleiders, vooral door een afname van
maatschappelijke stagiaires. Daarom doet Zijl een beroep op de inwoners van de Ronde Venen.
“Het is belangrijk voor de toekomst van de leerlingen dat ze hun schoolwerk goed kunnen doen.
Eén uur per week begeleiden via de computer vinden wij al fantastisch.” Vrijwilligers van elke
leeftijd en (studie)achtergrond zijn meer dan welkom. Op basis van de wensen en vaardigheden
van de begeleiders maakt het Jongerenwerk een goede match met een leerling.
Contact
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Christiaan Zijl, c.zijl@stdb.nl of 06 57 29 01 49.
Dit project doet mee met een competitie van Hogeschool Inholland. Meer informatie op
https://wijinholland.nl

Initiatieven in
De Ronde Venen
Als gevolg van de maatregelen rondom
het coronavirus wordt van ons tijdelijk
een andere manier van leven gevraagd.
Organisaties in De Ronde Venen spelen
hierop in en ontplooien allerlei initiatieven.
U vindt deze initiatieven hier op een rij:
- Ga naar www.derondevenen.nl/corona
- Scroll naar beneden
- Klik op het ‘tegeltje’ Initiatieven in
De Ronde Venen

Woningsdag en
Balkoningsdag op 27 april

Geen
vrijmarkten,
fanfare-optochten,
Oranjebals of andere evenementen ter
viering van de 53e verjaardag van de koning.
In verband met de coronamaatregelen wordt
Koningsdag in de huiskamer, de eigen tuin
of op het balkon gevierd: Woningsdag of
Balkoningsdag.
De Bond van Oranjeverenigingen heeft een
alternatief programma opgesteld:
- Om 9.45 uur luiden de klokken in het hele
land.
- Om 10.00 uur speelt het
Concertgebouworkest in een speciale tvuitzending het Wilhelmus.
- Om 12.00 uur luidt de bel voor een digitale
kleedjesmarkt, een vrijmarkt op internet.
- Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten
met een thuistoost op koning WillemAlexander, die 53 wordt. Hij zou zijn
verjaardag in Maastricht vieren, maar blijft
nu ook thuis.
Het wordt geen uitbundige, maar wel
een historische Koningdag. Denk bij al uw
activiteiten aan de coronamaatregelen en vier
het op passende wijze.

Gemeentehuis en
afvalbrengstations
gesloten op Koningsdag
Het gemeentehuis en de afvalbrengstations
zijn gesloten op Koningsdag, maandag 27
april. Dinsdag kunt u er gewoon weer terecht.
De openingstijden van het gemeentehuis
zijn aangepast om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Het gemeentehuis
is van 8.30 tot 12.30 open.
Regel zoveel mogelijk online
Probeer zo veel mogelijk online te regelen met
de gemeente. Voor het geval u ’s ochtends
naar het gemeentehuis wilt komen, maak dan
een afspraak, anders krijgt u geen toegang.
Maar alleen als het echt noodzakelijk is, kunt
u via 0297 29 16 16 een afspraak maken om
langs te komen. Telefonisch is de gemeente
maandag tot en met donderdag de gehele dag
bereikbaar, op vrijdag tot 12.30 uur.
De openingstijden van de afvalbrengstations
veranderen door de coronamaatregelen niet.
Meer informatie over de openingstijden vindt
u in het colofon elders op deze pagina.

Bied uw afval vóór 7.30
uur aan

Ook in tijden van corona halen we uw afval
gewoon op. U helpt onze medewerkers als u
uw containers en pmd-zakken op de juiste tijd
aanbiedt. Dat is op de inzameldag vóór 7.30
uur. Dank voor uw medewerking!

Ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen (week 17 – 24 april 2020)
De ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan ofﬁciële 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 ofﬁciële 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

Burgemeester van Trichtlaan 86
in Wilnis

Plaatsen dakkapel aan de voorzijde

Z/20/162387

08-04-2020

Van Voorthuijsenhof 49 in
Abcoude

Uitbreiden van de woning

Z/20/162498

10-04-2020

Burg de Beaufortlaan 5 in
Abcoude

Plaatsen dakkapel aan de voorzijde

Z/20/162499

11-04-2020

De Lindeboom 25 in Mijdrecht

Verplaatsen technische installatie

Z/20/162566

14-04-2020

Burg van Trichtlaan 86 in Wilnis

Plaatsen dakkapel aan de voorzijde

Z/20/162585

15-04-2020

Laan van Binnenrust 12 in
Abcoude

Wijzigen van de raamindeling voorgevel

Z/20/162609

07-04-2020

Pienemanstraat 5 in Abcoude

Aanbrengen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde van de woning

Z/20/162605

15-04-2020

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 artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Loopveldtweg 98 in Vinkeveen

Aanbrengen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/20/159081

14-04-2020

Genieweg 26 in Mijdrecht

Nieuwbouw van een bedrijfspand

Z/20/159316

14-04-2020

Vinkenkade 29 in Vinkeveen

Vervangende nieuwbouw voor een energieneutrale duurzame gebouwde woning

Z/19/155449

15-04-2020

Dorpsstraat 37a in Mijdrecht

Realiseren escaperooms in afwijking van
bestemmingsplan

Z/20/159319

14-04-2020

Baambrugse Zuwe 127C1 in
Vinkeveen

Aanleggen van een brug

Z/20/159323

16-04-2020

Uitweg 25A in Vinkeveen

Nieuwbouw bedrijfsgebouw

Z/20/159317

15-04-2020

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Hoofdweg 74 in Mijdrecht

Aanleggen van een brug

Z/20/157323

14-04-2020

Tienboerenweg 22 in Mijdrecht

Plaatsen van een kleine windmolen

Z/20/159049

14-04-2020

(nabij) Haitsmaplein in
Mijdrecht, kadastraal bekend
sectie C, perceelnummer 9623

Uitbreiden en versterken van de (fundatie)
muur op de begraafplaats

Z/20/160368

16-04-2020

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 omgevingsvergunning(en) zijn ingetrokken:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Baambrugse Zuwe 122 in
Vinkeveen

Bouwen van een botenhuis met berging

Z/20/159220

09-04-2020

Mouton 4 in Mijdrecht

Houten overkapping tegen het huis over de
hele breedte van de woning

Z/20/160223

16-04-2020

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.

AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN A-CATEGORIE
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag

Tijdstip

Locatie

Activiteit

Zaterdag 27
juni tot en met
zondag 5 juli
2020

Open (tennis)
Toernooi

Zaterdag 27
juni tot en
met zaterdag
4 juli 2020
sluitingsuur
clubhuis 2.30
uur

Abcouder Lawn
Tennis Club, Zuster
Claassenhof 15, 1391
BL Abcoude

Langer branden baanverlichting zondag
28 juni tot en met zaterdag 4 juli 2020
uiterlijk tot 1.30 uur.
Versterkt geluid feestavonden
donderdag 2,vrijdag 3 en zaterdag 4 juli
2020 tot 2.30 uur.
Verstrekt geluid buiten op het
sportpark zondag 5 juli 2020 tussen
16.00 - 20.00 uur.

Woensdag 5
augustus 2020

Open (tennis) Jeugd
Toernooi

16.00 uur –
20.00 uur

Abcouder Lawn
Tennis Club,
Zuster Claassenhof
15, 1391 BL Abcoude

Verstrekt geluid buiten op het
sportpark.

De aanvraag ligt voor een periode van twee 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 8 mei 2020. 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.

COLLEGEBESLUITEN TOT AANWIJZING GEMEENTESECRETARIS EN (BUITENGEWOON) AMBTENAREN VAN DE
BURGERLIJKE STAND
Het college heeft in verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 10 maart
2020 een tweetal besluiten genomen tot de aanwijzing van:
- de gemeentesecretaris en de plaatsvervangend secretaris;
- de ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.
Deze besluiten zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekendmakingen.nl).
Ofﬁciële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op
www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst
op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het
elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-enregelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.

ONTHEFFING VAN DE ROUTE VOOR HET VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij toestemming voor het laden en
lossen van vuurwerk hebben verleend aan:
- Wagenvoort Vuurwerk B.V., Kanaaldijk 52, 8191 NB Wapenveld voor het vervoer inclusief laden en lossen van vuurwerk op
de Amsterdamsestraatweg (Abcoudermeer) op 29 augustus 2020.
De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van 24 april tot en met 5 juni 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.
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:
- Carwash voor het adres Industrieweg 56, 3641 RL Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het oprichten van een
wasstraat.
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 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 het team
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, 088 – 022 50 00.

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.
Vaarverkeer: Wilnis, Geerbrug
De doorgang onder de brug over de Geer in de N212 (Enschedeweg) op de grens van Wilnis
is vanaf vrijdag 1 mei gestremd voor het vaarverkeer. Tot nader bericht is er vanaf die datum
geen onderdoorvaart mogelijk.

koop
lokaal
Help daarmee onze gezellige
winkelstraat te behouden!
#steundelokaleondernemer

