
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 
6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

Voor voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirusrijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.

Gemeentehuis gesloten 
op Hemelvaartsdag
Het gemeentehuis en de afvalbrengstations 
zijn gesloten op Hemelvaartsdag, donderdag 
21 mei. Vrijdag kunt u weer terecht bij 
de gemeente. 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 
uur open.
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.

Kent u iemand die een lintje verdient? 

Werkzaamheden

Dan kunt u hem of haar voordragen voor een 
Koninklijke Onderscheiding vóór 1 juni 2020

Een koninklijke onderscheiding is een 
erkenning voor persoonlijk, bijzonder werk 
voor de samenleving. Degene die u voordraagt 
moet inwoner zijn van De Ronde Venen en 
zich minimaal vijftien jaar geheel belangeloos 
hebben ingezet voor de samenleving. 

Neem vóór uw inzending even contact op met 
de gemeente
Er geldt een aantal spelregels bij het aanvragen 
van een koninklijke onderscheiding. Die 
leggen wij graag aan u uit vóór u iemand 
voordraagt. U kunt hiervoor terecht bij 
mevrouw H.A. van Offerden, via 0297 29 17 10 
of via h.vanofferden@derondevenen.nl

Uw voordracht voor de lintjesregen van 2021 
dient u in vóór 1 juni 2020
De behandeling van een voordracht legt 

een lange weg af. Als de aanvraag compleet 
is, brengt eerst onze burgemeester advies 
uit over het voorstel. Daarna geeft de 
Commissaris van de Koning een oordeel. Die 
stuurt het voorstel weer naar het Kapittel voor 
de Civiele Orden, een onafhankelijk orgaan 
dat een zwaarwegend advies geeft aan de 
minister. Wanneer die positief beslist, wordt 
de onderscheiding door Zijne Majesteit bij 
Koninklijk Besluit toegekend. Vanwege die 
lange weg is het belangrijk dat u de aanvraag 
tijdig indient.

Meer informatie?
Kijk dan op www.lintjes.nl of op www.
derondevenen.nl/lintje. Op deze websites 
vindt u een voordrachtformulier. Stuur uw 
aanmelding met motivatie aan mevrouw H.A. 
van Offerden, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht 
met de melding ‘vertrouwelijk’ op de envelop. 
U kunt het voordrachtformulier ook mailen 
naar h.vanofferden@derondevenen.nl 

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.

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Postadres
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

Contactgegevens
T. 0297 29 16 16
F. 0297 28 42 81
E. gemeente@derondevenen.nl

Website
www.derondevenen.nl

Volg de gemeente op Facebook 
facebook.com/derondevenen

instagram.com/gemeentedrv
twitter.com/gemeentedrv

Openingstijden gemeentehuis
Om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, gelden aangepaste 
openingstijden.

Maandag t/m vrijdag:
08.30 uur – 12.30 uur

Telefonisch is het gemeentehuis 
maandag t/m donderdag bereikbaar tot 
17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.

U kunt het gemeentehuis alleen 
bezoeken als u een afspraak heeft.

Voor eventuele wijzigingen van 
openingstijden adviseren wij u om 
www.derondevenen.nl te raadplegen.

Langskomen bij de gemeente? 
Maak een afspraak!
Voor de balie Burgerzaken (bijvoorbeeld 
voor paspoort, ID-kaart, rijbewijs 
of uittreksels) maakt u een afspraak 
via www.derondevenen.nl/afspraak of 
telefonisch: 0297 29 16 16. 

De balie Omgevingszaken is open 
op afspraak, maandag tot en met 
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. 
U maakt een afspraak door te mailen naar 
E. omgevingszaken@derondevenen.nl.

AFVALBRENGSTATIONS
Afvalbrengstation Mijdrecht
Industrieweg 50 |
3641 RM Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 uur - 12.00 uur
en 12.30 uur - 16.00 uur
Vr. 9.00 uur - 12.00 uur
Za. 9.00 uur – 12.00 uur
en 12.30 uur - 16.00 uur
Op offi ciële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële feestdagen en op de zaterdag 
tijdens de feestweek gesloten.

SERVICEPUNTEN
Diensten op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn, en ondersteuning bij digitale 
diensten van de gemeente.
T. 0297 58 76 00 (alle vestigingen)
E.  info@servicepuntderonde venen.nl
I.  www.servicepuntderondevenen.nl

Om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, zijn de kantoren gesloten. 
U kunt u de Servicepunten alleen via e-mail 
en telefoon bereiken.
Dat kan op de volgende tijden:
ma t/m do: 9.00 – 16.00 uur
vrijdag: 9.00 – 13.00 uur

Servicepunt in Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht

Servicepunt in Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis

Servicepunt in Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen

Servicepunt in Abcoude
De Angstelborgh
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57
info@degroenevenen.nl



Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 20 – 15 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

Brunel 1 in Mijdrecht Aanvraag plaatsing hek Brunel 1 Z/20/163129 28-04-2020

Dr. Mees ten Oeverlaan 1 in 
Wilnis

Plaatsen nieuwe schuifpoort Z/20/163197 29-04-2020

Kastelein 36 in Wilnis Dakkapel Z/20/163238 29-04-2020

Plaswijk 50 in Vinkeveen Oprichten woning Z/20/163241 29-04-2020

Rijksstraatweg 41A in 
Baambrugge

Reclamezuil 2.0 Rijksstraatweg Z/20/163252 30-04-2020

Demmerik 96 in Vinkeveen Kroese plantenkas Z/20/163284 30-04-2020

Burgemeester Dedelstraat 24 in 
Abcoude

Vervangen dakkapel woning Z/20/163458 05-05-2020

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 aanvraag om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Kerkstraat 6 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/20/161370 04-05-2020

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Waverbancken 29 in Vinkeveen Dakopbouw Waverbancken 29 Vinkeveen Z/20/159676 06-05-2020

Oosterlandweg 23A in Mijdrecht Plaatsen van dakkapellen aan de voorzijde Z/20/159545 06-05-2020

Genieweg 26 in Mijdrecht Nieuwbouw van een bedrijfspand Z/20/159316 04-05-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als 
er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Rijksstraatweg 41A in 
Baambrugge

Plaatsen van een reclamelichtzuil Z/20/160432 06-05-2020

Wilnisse Zuwe 15C in Wilnis Slopen op grond van ruimtelijke regels Z/20/163094 01-05-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, 
als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR “KAPPEN”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project/
soort boom

Reden Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
ontvangst

Abcoude

Abcoude achter 
carpoolplek A2

3x Populus euramericana zwamaantasting / 
scheefstand / 
slechte conditie

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Achter Achter de 
Kerken 7

Salix sepulcralis 
'Chrysocoma'

kandelaberen i.v.m. 
beheerstechnische 
problemen

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Amstelhoek

Amstelkade 69 Salix sepulcralis 
'Chrysocoma'

inrotting / holte stam kappen Z/20/161886 27-03-2020

Mijdrechtse 
Zuwe t.h.v. de 
benzinepomp

Populus euramericana inrotting stamvoet / 
scheefstand

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Schoolstraat 2 Prunus avium inrotting stamvoet kappen Z/20/161886 27-03-2020
Mijdrecht

Agaat 1 Acer pseudoplatanus plakoksel / holte in de 
kroon

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Anselmusstraat 
/ Van 
Wassenaerstraat

Prunus cerasifera 'Nigra' tonderzwam / inrotting kappen Z/20/161886 27-03-2020

Assesorstraat t.o. 
1-35

Acer pseudoplatanus scheefstand / 
kroonsterfte/  
bastschade

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Dr. J. van der 
Haarlaan 

Fraxinus excelsior stormschade / 
uitgebroken plakoksel

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Oosterlandweg 
t.h.v. nummer 5a

2 x Fraxinus excelsior kroonsterfte /
essentaksterfte

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Mijdrecht (vervolg)

Oosterlandweg 
t.h.v. nummer 9

Fraxinus excelsior kroonsterfte /
essentaksterfte

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Raadhuislaan 
/ Koningin 
Julianalaan

Magnolia 'Spectrum' ernstige scheefstand / 
instabiel

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Turkoois 50 
achterzijde

Alnus glutinosa overlast/ te dicht op 
erfgrens

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Wipmolen 24 
naast

Carpinus betulus 
'Fastigiata'

onevenredige overlast kappen Z/20/161886 27-03-2020

Wipmolen 50 2 x Carpinus betulus 
'Fastigiata'

onevenredige overlast kappen Z/20/161886 27-03-2020

Vinkeveen

Bijleveld 45 Quercus robur te dicht op erfscheiding kappen Z/20/161886 27-03-2020

Kloosterplein Fraxinus excelsior kroonsterfte / 
essentaksterfte

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Reigerstraat 3 Betula pendula kroonsterfte kappen Z/20/161886 27-03-2020

Scholeksterlaan 76 4 x Fraxinus excelsior mechanische 
belasting / takbreuk 
/ stabiliteitsgevaar 
(stormschade)

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Scholeksterlaan 40 5 x Fraxinus excelsior mechanische 
belasting / takbreuk 
/ stabiliteitsgevaar 
(stormschade)

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Scholeksterlaan 112 5 x Fraxinus excelsior mechanische 
belasting / takbreuk 
/ stabiliteitsgevaar 
(stormschade)

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Spoorlaan 28 Alnus glutinosa scheefstand/opdruk 
verharding brug

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Wilnis

Molmlaan 1 Betula pendula scheefstand / 
stabiliteitsgevaar

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Padmosweg t.h.v. 
82

Acer pseudoplatanus plakoksel / matige 
conditie

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Padmosweg 
tegenover 170 

Ulmus hollandica aanvraag vanwege 
realiseren nieuwe inrit

kappen Z/20/161886 27-03-2020

Pieter Joostenlaan 
t.h.v. nummer 26

Pyrus communis scheefstand kappen Z/20/161886 27-03-2020

Waverveen

Hoofdweg 
t.h.v. nummer 4 
Waverveen

kroonsterfte / 
essentaksterfte

kappen Z/20/161886 27-03-2020

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 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.

 VINKEVEEN, ONTHEFFING INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS AAN BIJLEVELD
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 mei 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Talen West BV ontheffing hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats 
in te richten aan Bijleveld, 3645 XT Vinkeveen. De ontheffing houdt verband met onderhoudswerkzaamheden in opdracht 
van GroenWest en geldt van maandag 11 mei tot en met vrijdag 3 juli 2020. Het werkadres is: Bijleveld, 3645 XS, 3645 XV 
en 3645 XT in Vinkeveen.

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.

 VINKEVEEN, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN LOOPVELTWEG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 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 de 
Loopveltweg, 3645 WB Vinkeveen. De ontheffing houdt verband met het aanleggen van een tuin en geldt van dinsdag 
19 mei tot en met donderdag 28 mei 2020.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat 
uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige 
voorziening te treffen. 

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR “KAPPEN” (VERVOLG)

Straatnaam Aard van het project/
soort boom

Reden Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
ontvangst



(vervolg) Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 20 – 15 mei 2020)
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.

 EERSTE WIJZIGING LEGESVERORDENING 2020
Op 23 april 2020 heeft de raad besloten de Eerste wijziging Legesverordening De Ronde Venen 2020 vast te stellen. 

Dit besluit is op 1 mei 2020 gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-
2020-112146.html en wijzigt deels de tarieventabel van de Legesverordening De Ronde Venen 2020. U kunt de gewijzigde 
legesverordening hier vinden: https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20
Venen/633214/CVDR633214_2.html

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.


