
Inspreekavond Zon en 
wind op woensdag 26 
mei om 19.30 uur
Inwoners vertellen tijdens deze avond 
de gemeenteraad hoe zij denken over de 
zoekgebieden. De gemeenteraad luistert 
hiernaar. Soms stelt de raad ook vragen aan 
de insprekers. Door in te spreken kan de raad 
de verschillende belangen goed afwegen als 
zij hierover besluit. Meer informatie staat op 
www.derondevenen.nl/inspreken. Als er veel 
insprekers zijn kan de raad besluiten een extra 
inspreekavond te organiseren. Deze extra 
inspreekavond staat gereserveerd op 25 mei. 

Aanmelden om in te spreken 
De gemeente vraagt inwoners die tijdens de 
raadsvergadering in willen spreken zich vóór 21 
mei aan te melden. Zodat de griffie een goed 
beeld heeft van het aantal insprekers. Dit kan 
telefonisch via 0297 29 17 85 of 0297 29 18 
89. Een e-mail sturen kan ook: m.degraaf@
derondevenen.nl of j.jonker@derondevenen.
nl. Vergeet niet het onderwerp waarover 
ingesproken wordt in de e-mail te benoemen. 
De definitieve deadline om aan te melden is 
12.00 uur op woensdag 26 mei. vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 
uur contact opnemen met de toezichthouder  
P. Woudstra van gemeente De Ronde Venen via 
0297 – 29 18 83. 

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)

Gemeentenieuws 

Gemeente past voorrangssituatie op  
Burgemeester Padmosweg aan
De voorrangssituatie voor fietsers op de kruising Burgemeester Padmosweg en Molenland 
wordt aangepast. Vanaf 17 mei geldt dat fietsers die vanaf de Burgemeester Padmosweg komen, 
voorrang krijgen als ze oversteken naar Molenland. Daarmee is de voorrangssituatie hetzelfde 
als voor voetgangers, die gebruik maken van de voetgangersoversteekplaats. Doel van de 
aanpassing is de veiligheid voor fietsers verhogen.

De werkzaamheden aan de fietsoversteek vinden plaats op 17 mei 2021. Ze duren één dag. Het 
verkeer wordt gedurende de werkzaamheden omgeleid.

Veiligheid voor fietsers verder verbeterd
Het aanpassen van de voorrangssituatie is één van de werkzaamheden die de gemeente 
uitvoert in het kader van het Fietsplan. Met dit plan wil de gemeente het fietsen in de gemeente 
stimuleren. Dit doe zij onder andere door de verkeersveiligheid voor fietsers op diverse plaatsen 
te verbeteren. Andere geplande werkzaamheden zijn bijvoorbeeld de aanleg van een fietspad 
langs de Constructieweg in Mijdrecht en het verduidelijken van de oversteekplaatsen bij 
enkele rotondes in Mijdrecht. Kort geleden is de situatie voor fietsers op de kruising van het 
Ruwelspad/Nieuwe Amsterdamseweg in Abcoude verbeterd. En zijn fietssuggestiestroken op 
De Hoef Oostzijde aangelegd.

Werkzaamheden
Mijdrecht, gehele wegafsluiting Vijzelmolen
De Vijzelmolen is bij huisnummers 10 t/m 26 op 10 mei 2021 van 8.00 uur t/m 12 mei 2021 16.00 
uur helemaal afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers en geldt deze 
wegafsluiting niet.

Deze maatregel is nodig voor het opsporen van storingen en repareren van kabels in opdracht van 
Stedin Netbeheer.

Heeft u vragen? Neem dan op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur contact op met de heer  
G.J. Massop van Stedin Operations BV: 06 – 55 89 22 82.

Abcoude, afsluiting voetpaden enige parkeerplaatsen aan Landzicht en Reigerbos
Het voetpad en parkeerplaatsen aan Landzicht bij huisnummers 2 t/m 8 en Reigerbos  
bij huisnummers 8 en 10 zijn op 12 mei van 7.00 uur tot 16.00 uur afgesloten. 

Deze maatregel is nodig voor boomboringen en werkzaamheden aan kabels en leidingen. 

In verband met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren.

Heeft u vragen? Neem dan op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur contact op met de heer   
P. van Schagen van W. van den Heuvel &Zn. via 079 – 341 03 41.

Vinkeveen, verkeersmaatregelen Ter Aase Zuwe
Aan de Ter Aase Zuwe zijn bij huisnummer 3D van 10 mei: 7.00 uur tot 18 juni: 17.00 uur tijdelijke 
verkeersmaatregelen van kracht vanwege het in/uitrijden van werkverkeer. 

Deze maatregel is nodig voor het maken van een overkluizing t.b.v. een waterleiding.
 
Het verkeer kan passeren, maar houd u rekening met dat er een snelheidslimiet van 30 km geldt.

Heeft u vragen? Neem dan op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur contact op met mevrouw  
A. Braaksma van Van Rens Mobiliteit: 06 – 21 32 21 66.

Vergaderingen technische commissie
Over 2 weken vergadert de technische commissie Zon en wind. Op de agenda staat: 

Maandag 17 mei: Technische commissie Zon en Wind om 19.30 uur
- Beleidsnota zoekgebieden zonnevelden en windmolens

Meer informatie
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 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



Vergaderingen raadscommissies
Volgende week vergaderen verschillende raadscommissies in 2 bijeenkomsten. 
Een greep uit de agendapunten: 

Dinsdag 11 mei: Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken, Algemeen Bestuurlijke Zaken / 
Financiën, Samenleving en Inwonerszaken
- Jaarstukken ODRU en VRU
- Ontwerpjaarverslag Recreatieschap Stichtse Groenlanden
- Informatienota Permanente bewoning recreatiewoningen 

Woensdag 12 mei: Kadernota
- Raadsvoorstel Kadernota 2022-2025

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. 

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Hoef Westzijde 41’ 
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met 
ingang van 8 mei 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘De Hoef Westzijde 41’ (met 
planidentificatienummer NL. IMRO: NL.IMRO.0736.BPP024westzijde41-ow01) en de 
daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage 
liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

- De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in   
 Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak  
 maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met het  
 klantcontactcentrum: 0297 29 16 16.
- De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via 
 www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan   
 via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=   
 NL.IMRO.0736. BPP024westzijde41-ow01). 
- De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie 
 http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via 
 www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Toelichting
Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan maakt het planologisch om op het 
perceel De Hoef Westzijde 41 een tweede woning te realiseren. In ruil daarvoor worden 
de overtollige bestaande agrarische opstallen gesloopt, het agrarisch bedrijf op het 
perceel wordt beëindigd en het oude slotenpatroon wordt in ere hersteld.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging (tot en met 18 juni 2021) kan een ieder 
op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad 
van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk 
kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de 
gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u via e-mail r.schutte@derondevenen.nl een 
afspraak maken met de heer R. Schutte van de afdeling Ruimte. 

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 hebben 
afgegeven:

besluitdatum:  7 mei 2021
inrichting:  New York Pizza Delivery B.V.
adres:   De Passage 22 B te Mijdrecht
betreft:   toestemming voor het lozen van bedrijfsafvalwater zonder  
     geleiding door een vetafscheider en slibvangput

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Awb 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, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

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.

Wij adviseren u om voorafgaand aan het maken van bezwaar contact op te nemen 
met de gemeente De Ronde Venen.

Voorlopige voorziening
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, 3584 BA Utrecht, elke werkdag  
 van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur 
 (na telefonisch overleg 088 – 022 5000);
- Gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht. Voor informatie  
 over de openingstijden en het maken van een afspraak verzoeken wij u om de website 
 van de gemeente te raadplegen.
- In verband met COVID-19 kunnen afwijkende openingstijden en werkwijzen 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 melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
-  Maatschap J.A. Hoogeveen en G.M.A.   
 Hoogeveen-van Schie  voor het adres: Kromme Mijdrecht 17A in De Hoef. 

De melding heeft betrekking op de sloop van twee bestaande schuren en de uitbreiding 
van een bestaande loods voor machineberging.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. 
Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naa r 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  telefoon 088-0225000.



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 18 – 7 mei 2021)

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

Laan van Binnenrust 1 in Abcoude Het aanbrengen van zonnepanelen op dak Z/21/181745 21-04-2021

Amstelkade 124 in Amstelhoek Tijdelijke woonruimte i.v.m. verwijderen 
bestaande bebouwing

Z/21/181763 21-04-2021

Angsteloord 73 in Abcoude Het aanbrengen van zonnepanelen aan de 
voorzijde dak

Z/21/181786 22-04-2021

Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht Het plaatsen van een pinbox Z/21/181841 22-04-2021

Vinkenkade 77R 140 in Vinkeveen Onderhoud terras Z/21/181892 21-04-2021

Molenweg 19 A in Abcoude Het aanleggen van een trap Z/21/181886 23-04-2021

Proostdijstraat 37 in Abcoude Het bouwen van een opbouw op de bestaande 
garage.

Z/21/180133 28-04-2021

Gein-Zuid 18 in Abcoude Het uitbreiden van de ligboxenstal Z/21/181916 23-04-2021

Laan van Binnenrust 1 in Abcoude Het aanbrengen van zonnepanelen op het dak Z/21//181745 21-04-2021

Amstelkade 124 in Amstelhoek Tijdelijke woonruimte ivm verwijderen 
bestaande bebouwing

Z/21/181763 21-04-2021

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

Gein-Noord 52 in Abcoude Voor het vervangen van het bestaande 
woonschip

Z/21/179172 28-04-2021

Dokter Koomansstraat 27 in 
Abcoude

vergroten van de woning middels een erker 
aan de voorzijde en een aanbouw met 
dakterras aan de achterzijde

Z/21/179329 28-04-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Dr. J. van der Haarlaan 1 in 
Mijdrecht

Voor het realiseren van 3 padelbanen Z/21/177368 22-04-2021

Dominee Bleekerhof 2 in Abcoude het uitbreiden van de verdieping van de 
woning

Z/21/179270 26-04-2021

Herenweg 193 A in Vinkeveen het vernieuwen van de bovenbouw van de ark 
op de bestaande arkenbak op de bestaande 
ligplaats

Z/21/178412 28-04-2021

Herenweg 71 in Vinkeveen Voor het vervangen van 2 winkelwagen 
opstelpunten

Z/21/176760 29-04-2021

Muijeveld 2 in Vinkeveen het realiseren van een dakopbouw Z/21/179390 29-04-2021

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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Plaswijk 46 in Vinkeveen Het realiseren van een aanbouw Z/21/180705 19-04-2021

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.

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

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Maandag 19 juli tot en 
met zaterdag 24 juli

Vakantie Bijbel Week 
Vinkeveen

Maandag 19 juli 10.00 uur – 
22.00 uur
Dinsdag 20 juli tot en met 
vrijdag 23 juli 09.00 uur – 
14.00 uur
Zaterdag 24 juli 08.00 uur 
11.00 uur 

Schoolplein OBS 
de Pijlstaart, 
Pijlstaartlaan 
7 3645 GR te 
Vinkeveen

Versterkt geluid

De aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een afspraak 
maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van 
een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en met 21 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 T. 0297 29 16 16.

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

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie

Dinsdag 24 tot en met 
zaterdag 28 augustus  

Abcouder Feestweek Dinsdag 24 tot en met 
zaterdag 28 augustus  

Diverse wegen, 1391 in Abcoude

Activiteit

Versterkt geluid en afsluiten dorp Abcoude, busdiensten en verkeersmaatregelen:
Op dinsdag 24 augustus 2021 is de Hoogstraat tussen 18.45 uur en 20.45 uur afgesloten ter hoogte van de kruising met de 
Molenweg i.v.m. de Ronde van Abcoude (onderdeel van de gehele afsluiting van de dorpskern).
Op donderdag 26 augustus 2021 is de dorpskern afgesloten tussen 15.00 uur en 03.00 uur. Verkeer naar Kerkstraat en van 
en naar Stationsstraat is mogelijk.
Op vrijdag 27 augustus 2021 is de dorpskern afgesloten tussen 18.00 uur en 03.00 uur. Verkeer naar Kerkstraat en van en 
naar Stationsstraat is mogelijk.
Op zaterdag 28 augustus 2021 is de dorpskern afgesloten tussen 10.00 uur en 03.00 uur. Verkeer naar Kerkstraat en van 
en naar Stationsstraat is mogelijk.
Op zaterdag 28 augustus  2021 van 20.00 uur tot en met 22.00 uur afsluiting van het fietspad Amsterdamsestraatweg 
langs het Abcoudermeer en de Voetangelweg tot aan Viaduct A2.

De aanvraag ligt voor een periode van 6 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een afspraak 
maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van 
een zienswijze kenbaar maken tot en met 18 juni 2021. Deze kan schriftelijk 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 aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 291616.

Aanvraag wijziging exploitatievergunning 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag wijziging exploitatievergunning is ingediend: 

Adres Activiteit Opmerkingen

Bozenhoven 152, 3641 AJ in Mijdrecht Toevoegen terras op de huidige exploitatievergunning -

De aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een afspraak 
maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken tot en met 21 mei 2021. Deze kan schriftelijk 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 exploitatievergunning’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen 
via T. 0297 291616.

Abcoude: ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Doude van Troostwijkstraat 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 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 
Doude van Troostwijkstraat, 1391 EP in Abcoude. Dit in verband met werkzaamheden woning.

De ontheffing geldt van maandag 10 mei tot en met vrijdag 2 juli 2021.

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, o.v.v. 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.

Abcoude: ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Fluitekruid 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 april 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Seku Bouw ontheffing hebben verleend om een tijdelijke container te 
plaatsen aan de Fluitekruid, 1391 TK in Abcoude. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van zondag 16 mei tot en met vrijdag 28 mei 2021.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer B. Tol van de Seku Bouw 
via 0299 – 32 33 86.

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, o.v.v. 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.


