
Gemeentenieuws 
Hulp aan Oekraïne

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in Oekraine en willen graag helpen om het leed te 
verzachten.  Steun bieden kan op verschillende manieren, meer informatie hierover is te vinden op de 
website van de gemeente. Hier vindt u ook een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. 
Speciaal voor particulieren die een opvangplek willen aanbieden heeft de Rijksoverheid een 
handreiking opgesteld. Deze en alle andere actuele informatie rondom Oekraïne is te vinden op 
www.derondevenen.nl > hulp aan Oekraïne.

Nieuws over corona voor inwoners en ondernemers
De gemeente informeert u over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus en 
steunmaatregelen voor ondernemers. 
Kijk hiervoor op www.derondevenen.nl/corona 

Vragen over het coronavirus of vaccinatie? 
U kunt terecht bij
•  het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus 
•  de GGD regio Utrecht: 
 www.ggdru.nl/corona of 030 - 630 54 00 

(doordeweeks tussen 8.30 en 17.00 uur, in het 
weekend tussen 9.00 en 16.00 uur)

•  het landelijk informatienummer: 0800 - 13 51 
(tussen 8.00 en 20.00 uur).

•  www.rijksoverheid.nl/corona 

Formatie afgerond, RVB, VVD en D66 zijn eruit
De coalitiepartijen Ronde Venen Belang, de VVD en D66 zijn eruit. Er is op hoofdlijnen een 
coalitieakkoord gesloten. Daarnaast hebben de partijen overeenstemming bereikt over de 
samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders voor de 
nieuwe collegeperiode. RVB levert twee wethouders, de VVD en D66 elk één. De gemeenteraad 
wordt donderdag 2 juni gevraagd hen te benoemen en het akkoord vast te stellen.

Vertrouwen en draagvlak
Vanaf het begin af aan zijn de onderhandelingen onder leiding van formateur Pieter Heiliegers 
goed verlopen. De coalitiepartijen hebben er alle vertrouwen in dat deze coalitie voor de komende 
vier jaar het draagvlak heeft om de uitdagingen die ons te wachten staan samen aan te pakken. 
De coalitiepartijen hebben de inbreng van de andere partijen gewaardeerd en daar waar mogelijk 
meegenomen bij het opstellen van het coalitieakkoord. Hiermee verwachten de coalitiepartijen 
een breed draagvlak.  

Akkoord op hoofdlijnen
Het akkoord schetst de ambities voor de komende vier jaar. Het coalitieakkoord is bewust een 
akkoord op hoofdlijnen. Met het akkoord willen RVB, de VVD en D66 op uitgangspunten sturen. 
Dat biedt ruimte aan de volksvertegenwoordiging en de duale rol van de gemeenteraad alsook 
belangrijk de inbreng van onze inwoners. Woensdag 25 mei vindt er om 16.00 een perspresentatie 
plaats op het gemeentehuis. Formateur Pieter Heiliegers zal terugblikken op het proces en zijn 
visie geven op het gesloten akkoord. Vervolgens zullen de onderhandelaars een toelichting geven. 

Belangrijke data
Woensdag 25 mei vindt er om 16.00 uur een perspresentatie plaats in het gemeentehuis. Ook 
inwoners zijn van harte welkom om bij deze presentatie aanwezig te zijn. Vanaf dat moment is het 
coalitieakkoord openbaar en daarmee ook de portefeuilleverdeling voor de kandidaat wethouders. 
Donderdag 2 juni wordt de gemeenteraad gevraagd de kandidaten als wethouder te benoemen 
en het coalitieakkoord vast te stellen. Dat gebeurt tijdens een vergadering in het gemeentehuis. 
De vergadering begint om 19.30 en is openbaar.

Met een smoesje mensen 
beroven: de babbeltruc
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze 
komen aan de deur of spreken mensen aan 
op straat met een mooie smoes. Zogenaamd 
namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een 
toiletbezoek voor hun kind. Eenmaal binnen 
worden op die manier elk jaar vele mensen 
van hun bezittingen beroofd.

Ook proberen oplichters mensen aan de deur 
te laten pinnen. Als ze de pincode af kunnen 
kijken en u vervolgens van uw pas beroven, 
halen ze zoveel mogelijk geld van uw rekening.

Waar moet u op letten?
•  Doe niet zomaar de deur open voor een 

onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een 
kierstandhouder om de deur op een kier te 
kunnen zetten;

•  Laat nooit een onbekende binnen en sluit de 
deur als u binnen iets gaat halen;

•  Pin nooit zomaar aan de deur als u niet zelf 
iets hebt besteld waarvan u weet dat u het 
moet afrekenen;

•  Geef uw pinpas nooit uit handen. Ook niet 
als iemand u op die manier aanbiedt om te 
helpen bij het pinnen. Pin ook niet wanneer 
iemand anders de betaalautomaat wil 
vasthouden. Op die manier kan iemand 
mogelijk meekijken met uw pincode.

Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon benaderen oplichters 
mensen, bijvoorbeeld om een bezoek aan te 
kondigen. Of ze doen zich voor als de bank en 
proberen u te overtuigen om overboekingen te 
maken, in te loggen of uw gegevens, pincodes 
of beveiligingscodes te geven. Soms wordt 
zelfs gevraagd om direct toegang te geven tot 
uw computer. Banken vragen dit nooit.

Waar moet u op letten?
•  Vertrouwt u het niet helemaal? Bel de 

organisatie die het betreft zelf om het te 
controleren. Zoek zelf het telefoonnummer 
op;

•  Banken vragen nooit via de telefoon of SMS 
om uw gegevens, pin- of beveiligingscode 
of om overboekingen te doen. Ook vragen 
banken u niet om directe toegang tot uw 
computer.

Bent u toch slachtoff er geworden?
•  Meld het direct bij uw bank en laat uw pas 

blokkeren;
•  Doe altijd aangifte bij de politie;
• I s de oplichter nog in de buurt? Bel direct 112.

Meer informatie en tips?
Kijk voor veilig internetten op 
Veiliginternetten.nl. En voor meer informatie 
over veilig bankieren op Veiligbankieren.nl.

Bekijk het fi lmpje
Op www.facebook.com/derondevenen is 
een kort filmpje te zien waarin acteur Kees 
Hulst (bekend van onder andere zijn rol in 
‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’) 
in gesprek gaat met Anniko van Santen. Zij 
is eindredacteur en presentatrice van het tv-
programma Opsporing Verzocht.

Vergaderingen politieke commissies
Op woensdag wordt er vergaderd door een 
gecombineerde commissie. 

Woensdag 25 mei 19.30 uur: Algemeen 
Bestuurlijke Zaken Financiën en Ruimtelijke 
Zaken
Tijdens deze vergadering staan onder meer de 
volgende punten op de agenda:
- VRU jaarstukken
- Kindcentrum Hofland

Inbreng van inwoners
De vergaderingen starten om 19.30 uur. 
Inwoners kunnen digitaal een inbreng hebben 

door die van tevoren te mailen aan griffier@
derondevenen.nl met vermelding van het 
onderwerp waarop ze willen reageren. 
Als u persoonlijk in de vergadering wilt 
meespreken, kunt u zich van tevoren aanmelden. 
Dat kan door een mail te sturen naar griffier@
derondevenen.nl. 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

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres        Postadres
Croonstadtlaan 111        Postbus 250
3641 AL Mijdrecht        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
Het gemeentehuis is weer open op de tijden 
die u van ons gewend bent.

Maandag: 8.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag: 
8.30 – 16.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 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
Het Servicepunt is alleen open op afspraak. 
Kom langs, maar kom alleen. 

Openingstijden

Abcoude
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude
Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur

Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Contactgegevens
T. 0297 58 76 00
E. info@servicepuntderondevenen.nl

www.servicepuntderondevenen.nl

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

UIT IN DE RONDE VENEN
De uitagenda met evenementen in De 
Ronde Venen. Theater, film, festivals, 
lezingen, cabaret, musicals en meer! Kijk op 
www.uitinderondevenen.nl.



Bekendmakingen en mededelingen (week 20 – 20 mei 2022)

In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. Bijvoorbeeld over bouwplannen of 
verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is een service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De 
offi  ciële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van 
offi  ciële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren 
doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

 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

Aquamarijn 52 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde

Z/22/200904 05-05-2022

Gein-Noord 53 in Abcoude Herbouw bedrijfswoning Z/22/200877 04-05-2022

Heulweg 22 in Vinkeveen Realiseren van een dakopbouw Z/22/200825 04-05-2022

Gein-Zuid 26 in Abcoude Het bouwen van een rundveestal Z/22/200879 03-05-2022

Van Geijnweg 2 in Mijdrecht Nieuwbouw bedrijfspand Z/22/201041 10-05-2022

Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen Vervangen beschoeiing en damwand en 
bouw steiger

Z/22/201084 10-05-2022

Burgemeester Haitsmaplein 21 in 
Mijdrecht

Huidige dakkapel vervangen Z/22/201088 10-05-2022

Mijdrechtse Zuwe 15 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde 

Z/22/201126 11-05-2022

Valk 23 in Vinkeveen (19-04 
gepubliceerd geweest als Valk 7 in 
Vinkeveen)

Het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde

Z/22/199522

Rectificatie

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 ontvangen

Groot Mijdrechtstraat 81 in 
Mijdrecht

Het plaatsen van reclame langs de 
Provinciale weg N201

Z/22/196522 09-05-2022

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Herenweg 282 in Vinkeveen Verbreden brug Z/21/193291 09-05-2022

Karekiet 39 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel in het 
voorgeveldakvlak

Z/22/197265 10-05-2022

Nicolaas van de Steenstraat 32 in 
Mijdrecht

Het realiseren van een dakopbouw met 
eenzijdige nokverplaatsing

Z/22/196896 12-05-2022

Tuinderslaan 10 in Mijdrecht Wijzigen hoogte van dakgoot aan 
linkerzijgevel

Z/22/195825 12-05-2022

  Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de 
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Koningsvaren 59 in Abcoude Aanleggen uitweg Z/22/009975 16-05-2022

Waterlelie 45 in Abcoude Tijdelijk plaatsen open vuilcontainer 
bouwkeet voor de periode 13 juni t/m 
2 augustus 2022 voor een verbouwing 
woning 

Z/22/010900 16-05-2022

Waterlelie 58 in Abcoude Plaatsen open vuilcontainer voor de 
periode 20 mei t/m 6 mei 2022 voor een 
verbouwing 

Z/22/011965 12-05-2022

Waterlelie 2 in Abcoude Plaatsen dichte vuilcontainer voor de 
periode 16 mei t/m 27 juni 2022 voor een 
verbouwing woning 

Z/22/011966 12-05-2022

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.

 Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de 
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Irenestraat 3 E in Wilnis Tijdelijke opslag stenen op een 
parkeerplaats voor herstarten erf 

Z/22/012412 12-05-2022

Amsterdamsestraatweg 42 in 
Abcoude

Tijdelijk plaatsen van 2 hoogwerkers voor  
onderhoudsschilderwerk

Z/22/012515 12-05-2022

Nicolaas van der Steenstraat 32 in 
Mijdrecht

Tijdelijk plaatsen van een container voor 
plaatsen van een dakopbouw

Z/22/012620 16-05-2022

Herenweg 107 in Vinkeveen Tijdelijk plaatsen van een kraan voor   
verbouwing Brandweer kazerne

Z/22/012661 16-05-2022

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

 Ontwerp omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.10 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage worden gelegd:

Globale locatie Omschrijving Activiteit(en) Zaaknummer Datum

Holendrecht 55 
in Abcoude

Bouwen van een zorgvilla met 
daarin 40 woonzorgeenheden 
(studio’s)

-Bouwen
Het gebruiken van gronden in 
strijd met het bestemmingsplan

Z/21/182820 20-05-2022

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving 
van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u 
in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt 
ook op afspraak uw zienswijzen  mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in 
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden 
verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

 Aanvraag evenementenvergunning A-categorie

Globale locatie Omschrijving Activiteit(en) Zaaknummer Datum

Vrijdag 1 juli Zomerfeest 17.00 uur – 21.00 uur RKBS Driehuis, 
Bozenhoven 156 3641 in  
Mijdrecht

Versterkt geluid

Vrijdag 1 juli tot 
en met zondag 
10 juli

Open tennis 
toernooi

Vrijdag 1 juli / 10.00 uur – 01.00 uur
Zaterdag 2 juli / 09.00 uur – 01.00 uur
Zondag 3 juli / 09.00 uur – 01.00 uur
Maandag 4 juli / 10.00 uur – 01.00 uur
Dinsdag 5 juli / 10.00 uur – 01.00 uur
Woensdag 6 juli / 10.00 uur – 01.00 uur 
Donderdag 7 juli / 10.00 uur – 01.00 uur
Vrijdag 8 juli / 10.00 uur – 02.00 uur
Zaterdag 9 juli / 09.00 uur – 01.00 uur
Zondag 10 juli / 09.00 uur – 17.00 uur

Tennisvereniging De 
Ronde Vener,  Doctor J. 
van der Haarlaan 1, 3641 
JW Mijdrecht

Versterkt geluid 
en langer 
laten branden 
baanverlichting

Zaterdag 2 
juli tot en met 
zondag 10 juli 

Open tennis 
toernooi

Zaterdag 2 juli / 08.30 uur – 02.30 uur
Zondag 3 juli / 08.30 uur – 01.30 uur
Maandag 4 juli / 18.30 uur – 01.30 uur
Dinsdag 5 juli / 18.30 uur – 01.30 uur 
Woensdag 6 juli / 18.30 uur – 01.30 uur
Donderdag 7 juli / 18.30 uur – 01.30 uur
Vrijdag 8 juli / 18.30 uur – 02.30 uur
Zaterdag 9 juli / 08.30 uur – 02.30 uur
Zondag 10 juli / 16.00 uur – 20.00 uur

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

Versterkt geluid 
en langer 
laten branden 
baanverlichting

Woensdag 17 
en Vrijdag 19 
augustus 2022

Open jeugd 
toernooi

Woensdag van 16.00 uur – 20.00 uur 
Vrijdag van 22.00 uur – 01.30 uur

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

Versterkt geluid

Deze aanvraag ligt 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 deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en 
met 3 juni 2022. 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. 

 Besluit exploitatievergunning
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een 
exploitatievergunning is verleend: 
-   Molmlaan 8, 3648 XK in Wilnis is verleend op 10 mei 2022 (verzenddatum 10 mei 2022).

De vergunning ligt ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunning op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl  of 0297 – 29 16 16.

Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Werkzaamheden
Mijdrecht, onderhoudswerkzaamheden fi etsoversteken
Op donderdag 26 mei van 04.00 tot 16.00 uur wordt er een rode coating aangebracht op de 
fietsoversteken rotonde Hofland/Dukaton/Rondweg. Tijdens de werkzaamheden is doorgang 
mogelijk, maar houd rekening met enig oponthoud. 

Verkeersbegeleiders zullen het verkeer opvangen en begeleiden. 

Heeft u vragen? Op maandag t/m vrijdag kunt u tussen 08.00 en 16.00 uur contact opnemen met de 
heer P. Woudstra van gemeente De Ronde Venen via 0297 - 29 18 55. 



Bekendmakingen en mededelingen (week 20 – 20 mei 2022)

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

Globale locatie Omschrijving Activiteit(en) Zaaknummer Datum

Vrijdag 5 tot en met 
zondag 7 augustus 
2022

Hét Rondje 
Eilanden

Vrijdag 5 augustus 
17.00 uur tot zondag 7 
augustus 14.00 uur

Zandeiland 1, 3645 
BA in Vinkeveen

Versterkt geluid:
Vrijdag 5 augustus van 20.00 uur – 
22.00 uur onversterkte muziek
Zaterdag 6 augustus:
Van 13.00 uur – 23.00 uur 
akoestische muziek
Van 14.00 uur – 20.00 uur
Omroepinstallatie en versterkte 
muziek
Kamperen van vrijdag 5 tot en met 
zondag 7 augustus

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

Globale locatie Omschrijving Activiteit(en) Zaaknummer Datum

Dinsdag 23 tot en 
met zaterdag 28 
augustus 2022 

Abcouder 
Feestweek

Dinsdag 23 tot en met 
vrijdag 27 augustus 
van 16.00 uur – 02.00 
uur
Zaterdag 28 augustus 
van 12.00 uur tot 
02.00 uur

Hoogstraat 13, 1391 
BP in Abcoude

Verstrekt geluid

Deze aanvraag ligt voor een periode van 6 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 1 juli 2022. 
Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team 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.


