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

Gemeentehuis en afvalbrengstations gesloten op
Tweede Pinksterdag

Het gemeentehuis en de afvalbrengstations zijn gesloten op Tweede Pinksterdag, maandag
1 juni. Dinsdag 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.
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.

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.

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.

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

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

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

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.

Nieuws over corona

Controle op naleving regels bestemmingsplan
De gemeente De Ronde Venen controleert de komende tijd of inwoners en bedrijven de regels
van het bestemmingsplan Buitengebied-West naleven. Het bestemmingsplan omvat grofweg
het totale buitengebied van de ‘oude’ gemeente De Ronde Venen (dus vóór de samenvoeging
met Abcoude), minus de Vinkeveense Plassen. Dankzij eerdere inventarisaties van data en
luchtfoto’s heeft de gemeente al een redelijk beeld van de situatie. Uit deze inventarisaties
kwam naar voren dat er de nodige afwijkingen van de geldende regels en de milieuwetgeving
zijn. De controleurs van de gemeente willen bekijken of een eigenaar of grondgebruiker
inderdaad de regels niet naleeft. Is dat het geval, dan wil de gemeente afspraken maken over
een oplossing, zodat alles wel volgens de regels is. Pas wanneer dat niet mogelijk blijkt, starten
juridische procedures.

Kent u iemand die een lintje verdient?
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

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)

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.

Bel het Geldpunt bij
vragen over geld
Mist u op dit moment inkomen door de
coronacrisis? Bent u net uw baan kwijtgeraakt?
Wilt u voorkomen dat er schulden ontstaan?
Of wilt u weten hoe het zit met het aanvragen
van een uitkering, de toeslagen of een andere
regeling? Het advies van het Geldpunt helpt u
op weg!
Voor iedereen met vragen over geld en
financiën is er op maandagmiddag van
13.30 tot 15.30 uur het telefonische spreekuur.
U kunt het Geldpunt bereiken via
06 86 86 02 17. Buiten het telefonisch spreekuur is het Geldpunt bereikbaar per e-mail via
geldpunt@stdb.nl.

Werkzaamheden
Abcoude en Vinkeveen, maaiwerkzaamheden op- en afritten A2
De bermen bij de op- en afritten naar en van de A2 bij Vinkeveen en Abcoude worden in de nacht
van dinsdag 26 op woensdag 27 mei gemaaid. Deze werkzaamheden vinden plaats in de periode
tussen 20.00 en 5.00 uur. Gedurende het maaien zijn de op- en afritten korte tijd afgesloten.
Verkeer wordt dan omgeleid.
Vinkeveen, markeringswerkzaamheden oprit A2
De oprit bij Vinkeveen naar de A2 richting Utrecht is in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26
mei in de periode tussen 20.00 en 5.00 uur enige tijd afgesloten. De afsluiting duurt maximaal
drie uur en is nodig om nieuwe markeringen aan te brengen. Verkeer wordt omgeleid via de
oprit Abcoude. De oprit in de richting Amsterdam is gewoon open.
Vinkeveen, wegafsluiting Baambrugse Zuwe
De Baambrugse Zuwe is van 28 mei 7.00 uur tot 29 mei 16.00 uur ter hoogte van huisnummer 196
volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf de Herenweg zijn aan weerszijden van de Zuwe
de huisnummers 143 en 194 te bereiken en vanaf de Vinkenkade de huisnummers 143C en 206. Voor
voetgangers en fietsers geldt deze wegafsluiting niet, mits zij afstappen.
Deze wegafsluiting is nodig voor het maken van nieuwe huisaansluitingen in opdracht van Vitens.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer P.
van Baaijen van de firma Van Vulpen via 0183 61 11 04.

Vinkeveen, éénrichtingsverkeer Donkereind
Van maandag 25 mei 7.00 uur tot vrijdag 26 juni 18.00 uur geldt op het Donkereind vanaf
Demmerik éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. In die periode laat Stedin de
laagspanningskabels vervangen tussen de huisnummers 1 en 18.
Omdat het niet mogelijk is om vanaf de Korenmolenweg het Donkereind in te rijden, wordt
gemotoriseerd verkeer omgeleid. Voor voetgangers en fietsers geldt deze verkeersmaatregel
niet. Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer
R. van Dijk van de firma Buko Infrasupport via 030 303 13 00.

Tijden brugbediening verruimd
Vanaf donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) zijn de bedieningstijden van bruggen in De Ronde
Venen verruimd en gelden de normale tijden van de zomerbediening. De bedieningstijden waren
de afgelopen weken beperkt in verband met de coronacrisis. De tijden waarop de bruggen in de
gemeente worden bediend zijn te vinden op www.derondevenen.nl onder 'nieuws' en op de borden
bij de bruggen. Houd tijdens het varen de algemeen geldende coronamaatregelen in de gaten.
Dat betekent minimaal 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Voor uw en andermans
gezondheid.

Ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen (week 21 – 22 mei 2020)
AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Tuinderslaan 8 in Mijdrecht

Tijdelijke caravanstalling in bestaande kas

Z/19/154571

07-05-2020

Ruwelspad 3 Abcoude

Plaatsen van masten t.b.v. videosysteem

Z/20/160526

11-05-2020

Leicester 2 in Mijdrecht

Oprichten van een schuur

Z/20/162062

11-05-2020

Nabij Plaswijk 35, 36, 39 en 40 in
Vinkeveen

Vervangen brug (R6080) kadastrale perceel
VKV00, A 5380

Z/20/161131

12-05-2020

11-05-2020

Nabij Plaswijk 44, 45, 50 en 51 in
Vinkeveen

Vervangen brug (R6090) kadastrale perceel
VKV00, A 5380

Z/20/161134

12-05-2020

12-05-2020

Nabij Plaswijk 56, 57, 62 en 63 in
Vinkeveen

Vervangen brug (R6100) kadastrale perceel
VKV00, A 5380

Z/20/161135

12-05-2020

Nabij Vijzelmolen en Kruiwiel in
Mijdrecht

Vervangen brug (R1790) kadastrale perceel
MDT01, C 9538

Z/20/161112

14-05-2020

Baambrugse Zuwe 35 in Vinkeveen Vergroten van de woning

Z/20/161867

14-05-2020

Van Voorthuijsenhof 49 in
Abcoude

Vergroten van de woning

Z/20/162498

14-05-2020

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Voordijk 53 in Abcoude

Het vernieuwen van dakkapellen en het
plaatsen van zonnepanelen

Z/20/163594

07-05-2020

Pieter Joostenlaan in Wilnis

Het kappen van 92 bomen (reconstructie)

Z/20/163711

08-05-2020

Cruzaat 2 in Mijdrecht

Uitbouw voorgevel

Z/20/163747

11-05-2020

Amstelkade 49 in Wilnis

Baggeren Wilnis Bovenlanden fase 2

Z/20/163764

11-05-2020

Vossestaart 34 in Wilnis

Vernieuwen en wijzigen raamindeling in de
voorgevel

Z/20/163768

Zand- en Jaagpad 15 in
Baambrugge

Vergroten van de woning

Z/20/163801

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

VERGUNNINGSVRIJE OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding vergunningsvrij is bevonden:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Turelurenlaan 6 in Vinkeveen

Het aanbrengen van een dakopbouw

Z/20/162083

14-05-2020

Herenweg 171 in Wilnis

Het plaatsen van een kinderspeelhuisje

Z/20/163106

07-05-2020

Amsterdamsestraatweg 20, 22, 24
in Abcoude

Renovatie en wijziging van een kantoorpand
naar 3 woningen

Z19/154868

11-05-2020

AANGEVRAAGDE EXPLOITATIEVERGUNNING
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag om exploitatievergunning is ingediend:
Adres

Activiteit

Opmerkingen

Dorpsstraat 26, 3648 AH in Wilnis

Pizzeria, grillroom

Vestigen nieuw bedrijf

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 zienswijze kenbaar maken tot en met
5 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
exploitatievergunning’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 29 16 16.

VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Veenmolen 1 t/m 14,
Weidemolen 1 t/m 8, Veendijk
2 t/m 62, Veendijk 29 t/m 39,
Spoorzicht 1 t/m 49 en 2 t/m 32
in Wilnis

Bouw van 100 woningen Fase V Maricken

Z/20/160906

11-05-2020

Ovendijk 38 in Wilnis

Realiseren van een bijeenkomstfunctie voor de
verhuur als vergaderruimte

Z/20/158986

13-05-2020

Garsten 3 in Abcoude

Plaatsen van een dakopbouw

Z/20/161365

13-05-2020

t.h.v Wilnisse Zuwe 60 in Wilnis

Bouw van een waterkwaliteitsscherm in De
Geer

Z/20/161361

07-05-2020

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 MiddenNederland, 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 TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE WAVERBANCKEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 april 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
Waverbancken 3645 VP Vinkeveen. Dit in verband met een verbouwing van een woning. De ontheffing geldt van maandag
1 juni 2020 tot en met vrijdag 31 juli 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 rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, onder vermelding van. ‘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.

