
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 
Raadscommissies vergaderen weer
De Rondeveense raadspartijen zetten de eerste stappen richting het normale politieke bedrijf. 
Voor het eerst sinds het uitbreken van corona komen de raadscommissies weer samen in de 
raadzaal. 
De commissievergaderingen vinden plaats op woensdag 13 en donderdag 14 mei vanaf 19.30 
uur. Dat gebeurt in een bijzondere setting  om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan.  Zo wordt er geen publiek toegelaten. Belangstellenden kunnen de vergadering toch live 
volgen via RTV De Ronde Venen en de website van gemeente De Ronde Venen. 

Inspreken per e-mail
Een andere maatregel is dat insprekers verzocht wordt hun bijdrage tevoren via e-mail 
aan te leveren. Dat kan door een bericht te sturen aan m.degraaf@derondevenen.nl of 
j.jonker@derondevenen.nl en daarbij het onderwerp te vermelden. 

Digitaal bijeen
In de voorbije periode heeft de Rondeveense raad zijn werkzaamheden in aangepaste wijze 
voortgezet. Vragen over voorstellen zijn schriftelijk afgehandeld en het presidium (waarin alle 
fracties zijn vertegenwoordigd) is verschillende keren digitaal bijeen geweest. Maar binnenkort 
vergaderen de commissies dus weer face to face.

Op 13 mei vergadert de commissie Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken. 
Op de agenda staan onder meer de volgende punten:
- Aanpassing verkeersstructuur Vinkeveen (centrumplan)
- Uitvoeringsplan grondstoffen 2020-2022
- Aanvullend investeringsbudget veerpont Nessersluis

Op 14 mei vergadert de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, Financiën & Samenleving en 
Inwonerszaken. 
Op de agenda staan onder meer de volgende punten:
- Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Utrecht 
- Jeugdbeleidsplan
- Informatienota hulp bij huishouden
De volledige en actuele agenda’s van deze bijeenkomsten vindt u op www.derondevenen.nl > 
bestuur en organisatie > gemeenteraad.

Werkzaamheden
Fietspad langs N212
Aan de rand van de gemeente is een deel van het fietspad langs de N212 (Enschedeweg) op 
woensdag 13 en donderdag 14 mei tussen 21.00 en 5.00 uur afgesloten. Het bedrijf Mourik Infra 
voert die avonden en nachten werkzaamheden uit.
Fietsverkeer wordt omgeleid via de Geerkade, Spengen, Grutto/fietspad N401 en vice versa. 

Wilnis, Ringdijk
Met ingang van maandag 18 mei om 8.00 uur is De Ringdijk vanaf het fietstunneltje onder de 
N212 (Enschedeweg) tot huisnummer 1 enkele weken afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting 
duurt tot 31 juli 15.00 uur en is nodig voor het project Dijkverbetering Ringdijk.
Op de website van de opdrachtgever, Waternet, vindt u meer informatie: www.waternet.nl.
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer T. 
Meerkerk van de firma Van Oostrum Westbroek, via 0346 28 14 43 of ringdijkoost@waternet.nl

Wilnis, Zeelt
De Zeelt (huisnummer 1 tot en met 21) en enige parkeerplaatsen zijn maandagmorgen 18 mei 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting begint om 7.00 uur en duurt tot ongeveer 
13.00 uur. Voor fietsers en voetgangers geldt de afsluiting niet.
Deze maatregel is nodig omdat Ziggo een coaxkabel laat vervangen. 
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer N. Narepto van BAM Infra Telecom via 0348 72 64 17.

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 19 – 8 mei 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.

 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

Baambrugse Zuwe 127C  in 
Vinkeveen 

Bouwen van een woning Z/20/159898 30-04-2020

Rijksstraatweg 36 in 
Baamsbrugge 

Plaatsen van een opslagloods Z/20/158956 30-04-2020

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



(vervolg) Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 19 – 8 mei 2020)

 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

Plevierenlaan 28 in Vinkeveen Bouw erker en dakkapel voorzijde Z/20/162606 07-04-2020

Wilnisse Zuwe 15 C in Wilnis Slopen op grond van ruimtelijke regels Z/20/163094 24-04-2020

Ringdijk 3 in Wilnis Uitbreiden van het bedrijfsgebouw Z/20/163035 23-04-2020

Schuttenburg 3 in Abcoude Wijzigen van de woning Z/20/163097 25-04-2020

Korenmolen 46 in Mijdrecht Aanvraag veranderen garagedeur/pui Z/20/163102 26-04-2020

Cornelis Beerninckstraat 82 in 
Mijdrecht

Plaatsen van een schuur/overkapping Z/20/163101 26-04-2020

Herenweg 171 in Wilnis Plaatsen van een kinderspeelhuisje Z/20/163106 27-04-2020

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

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Burgemeester Padmosweg 165 
in Wilnis

Bouw van een landbouwschuur Z/19/155364 23-04-2020

Baambrugse Zuwe 67 in 
Vinkeveen

Vergroten van de woning Z/20/157985 24-04-2020

Burgemeester Van Trichtlaan 86 
in Wilnis

Plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van 
de woning

Z/20/162585 28-04-2020

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

Z/20/162191 28-04-2020

Land van Winkel, Brug 14A, 
Abcoude

Realiseren van een brug Z/20/160033 28-04-2020

Haagwinde 89 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
van de woning

Z/20/162310 28-04-2020

Loopveldtweg 98 in Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
van de woning

Z/20/159081 29-04-2020

Koppelrust 3 in Abcoude Plaatsen van een windscherm Z/20/159917 29-04-2020

Meerzicht 29 in Abcoude Realiseren van een dakopbouw op de zij-
uitbouw van de woning

Z/20/160474 29-04-2020

Burgemeester Haitsmaplein 2 in 
Mijdrecht

Aanbrengen van een afzuigkanaal en 
luchtrooster in de gevel

Z/20/157308 30-04-2020

Eerste Hoefweg 6 en 6A in De 
Hoef

Bouwen van een dubbel woonhuis Z/19/155959 30-04-2020

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 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontwerp-omgevingsvergunning is ingetrokken:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Genieweg 40 in Mijdrecht Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning 
onderdeel milieu

Z/20/159019 24-04-2020

Gedurende een termijn van zes weken, ingaand vanaf het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit, kan eenieder, zowel 
schriftelijk als mondeling, zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en wethouders, per adres: Omgevingsdienst regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht.

De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum, reden van de 
zienswijze en op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het doorgeven van een mondelinge zienswijze 
wordt u verzocht een afspraak te maken via 088 – 022 50 00.

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

Datum Evenementen/aanvraag Tijdstip Locatie Activiteiten
September 
2020

Zaterdag 
19 september

THIB braderie 9.00 – 17.00 uur Raadhuisplein en gedeelte 
Dorpsstraat, 
3641 Mijdrecht

Kramenmarkt met versterkt 
geluid

De aanvraag ligt gedurende 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 22 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 aanvraag kunt u krijgen via 0297 29 16 16.

RECTIFICATIE
 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNING B-CATEGORIE

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum Evenementen/aanvraag Tijdstip Locatie Activiteiten
Augustus 2021

Zaterdag 
21 augustus

Autocross Abcoude 7.30 – 22.30 uur Weilanden perceel Winkeldijk 5, 
1391 HK Abcoude

Versterkt geluid

De aanvraag ligt vanaf 1 mei gedurende een periode van zes weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. 
U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 12 juni 
2020. 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 0297 29 16 16.

 VERKEERSBESLUIT MALACHIET, MIJDRECHT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel: 
- het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Malachiet 20, 3641 XP
 Mijdrecht. 
Dit besluit ligt met ingang van dinsdag 5 mei 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 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 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 Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN ACHTERBOS, VINKEVEEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 4 mei 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 
Achterbos, 3645 CD Vinkeveen. De ontheffing houdt verband met de verbouwing van een woning en geldt van woensdag 
6 mei tot en met vrijdag 6 november 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.

 MANDAATBESLUIT 2020.1
Op 25 april 2020 is het Algemeen mandaatbesluit 2020.1 in werking getreden. In het Algemeen mandaatbesluit staat welke 
bevoegdheden medewerkers namens het college en de burgemeester mogen uitoefenen. De mandaten zijn gerangschikt 
per team. U kunt het nieuwe Algemeen mandaatbesluit hier vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-
105760.html. Dit is de officiële publicatie in het elektronisch Gemeenteblad.

Offi ciële 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-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment 
gelden. 


