
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 

Vergaderingen raadscommissies
Volgende week vergadert de raad in 2 bijeenkomsten. Een greep uit de agendapunten:

Woensdag 2 juni: Vergadering Kadernota raad
• Vaststellen kadernota 2022 – 2025, raadsvoorstel 025/21
• Speerpunten van beleid van fracties
• Debat over ingediende moties en amendementen

Donderdag 3 juni: Vergadering Kadernota raad
• Voortzetting debat over ingediende moties en amendementen

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

Voor een scherpe prijs isoleren of zonnepanelen kopen 
Gemeente De Ronde Venen start in juni 
met een grootschalige inkoopactie voor 
energiebesparende maatregelen. Deze actie 
maakt het voor woningeigenaren mogelijk 
om voor een scherpe prijs zonnepanelen of 
een hybride warmtepomp te kopen. Maar ook 
vloerisolatie, spouwmuurisolatie, isolatieglas 
te plaatsen of de cv-installatie te optimaliseren. 
Begin juni ontvangen alle woningeigenaren 
een brief van de gemeente met informatie over 
deze actie. Door de aankoop te bundelen, kopen 
bewoners makkelijk zonnepanelen, muur- en 
vloerisolatie en het zuinig afstellen van de 
cv-installatie bij betrouwbare installateurs in 
tegen een scherpere prijs. Geïnteresseerden 
melden zich aan op www.winstuitjewoning.nl. 
Deze actie geldt tot 30 juli 2021. 

"Door zonnepanelen, goede isolatie en een 
zuinige cv verlaagt u uw energierekening 
behoorlijk. Ook zorgt isolatie in de zomer en 
winter voor een fijne temperatuur in huis. 
Steeds meer bedrijven bieden zonnepanelen 
en woningisolatie aan. Dat maakt het voor 
huiseigenaren lastig om een goede keuze 
te maken. Wij helpen onze inwoners hier 
graag bij. Want als we samen minder energie 
gebruiken dragen we allemaal ons steentje 

bij aan een duurzame De Ronde Venen", aldus 
wethouder duurzaamheid Cees van Uden.

Eenvoudig besparen op de energierekening
De woningeigenaren die een brief ontvangen 
wonen in een huis die bij de bouw niet 
of beperkt geïsoleerd is. Hierdoor zijn de 
stookkosten in verhouding hoog. Om deze 
kosten eenvoudig te verlagen is de gemeente 
gestart met deze een advies- en inkoopactie 
gestart. Dit doet de gemeente samen met 
Winst uit je Woning. Tijdens de actie koopt 
een grote groep huiseigenaren HR++-glas, 
spouwmuurisolatie, vloerisolatie, hybride 
warmtepompen en zonnepanelen samen in. 
Zodat de voorwaarden goed zijn en de prijs 
scherp. Nog een extra voordeel: na aankoop 
van zonnepanelen ontvangen inwoners 21% 
btw terug van de Belastingdienst.

Gemiddeld 20% subsidie bij 2 
isolatiemaatregelen
Huiseigenaren die 2 of meer isolatiemaatregelen 
afnemen, krijgen van de Rijksoverheid 
gemiddeld 20% subsidie op de kosten. Alle 
aangeboden isolatiemaatregelen binnen deze 
inkoopactie voldoen aan de subsidie eisen. Door 
het plaatsen van een hybride warmtepomp 

kan de subsidie zelfs stijgen tot 40 procent. Eén 
isolatiemaatregel combineren met een hybride 
warmtepomp kan ook. 

Inschrijven
Rondeveense huiseigenaren kunnen zich tot 30 
juli 2021 inschrijven voor deelname aan de actie. 
Dat kan eenvoudig via www.winstuitjewoning.
nl/de-ronde-venen. Na aanmelding krijgen 
zij een persoonlijk adviesgesprek met de 
installateur over onder andere de hoeveelheid 
en locatie van de zonnepanelen en/of isolatie. 
Kort na het adviesgesprek ontvangt de 
huiseigenaar een (vrijblijvende) persoonlijke 
offerte voor één of meerdere onderdelen van 
de actie.

Bel of mail gerust met vragen
Vragen over de advies- en inkoopactie? Of wilt 
u zich aanmelden, maar heeft u geen internet? 
Bel dan met de helpdesk van Winst uit je 
Woning. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 uur via 023 583 69 36. Of stuur een e-mail 
naar helpdesk@winstuitjewoning.nl. 
Kijk voor meer informatie over wat de 
gemeente, inwoners en ondernemers 
allemaal aan duurzame stappen zetten op 
www.duurzaamderondevenen.nl. 

Maandag 31 mei 
wel gewoon 
PMD-inzameling

In Baambrugge, De Hoef, Amstelhoek, 
Abcoude, Vinkeveen en de Buitengebieden 
wordt maandag 31 mei gewoon het PMD-
afval opgehaald. Deze routes zijn weggevallen 
op de kalender en in de AfvalWijzer. 

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Publiek toegankelijke locaties

Recreatie buiten, zoals
dierenparken, onder voorwaarden
open.

Locaties voor kunst- en
cultuurbeoefening en
bibliotheken open.

Recreatie binnen, zoals musea,
dicht.

Onderwijs

Voortgezet onderwijs en mbo
onder voorwaarden open.

Hbo en wo onder voorwaarden
open.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Algemene maatregelen

Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Horeca en evenementen

Buitenterrassen open van 6.00 uur
tot 20.00 uur en max. 2 personen
of 1 huishouden per tafel (excl.
kinderen t/m 12 jaar).

Horeca binnen dicht. Afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.

Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels open tot
20.00 uur.

Essentiële winkels open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 2 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.

Niet-essentiële reizen binnen
Nederland toegestaan. Reis op
rustige momenten. 

Reizen naar landen met een groen
of geel reisadvies mogelijk.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders
kan.

Overzicht coronamaatregelen per 19 mei
Stap voor stap kan steeds meer. Op 19 mei zetten we de tweede stap van het openingsplan 

en gaan onder andere dierenparken, openluchtmusea en sportscholen open.

17 mei 2021

Sport

Buiten sporten onder
voorwaarden mogelijk.

Binnensportlocaties onder
voorwaarden open.

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

= Stap 2 van het openingsplan

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

op de kalender en in de AfvalWijzer. 

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 van 8.30 uur tot 20.00 uur
Op dinsdag tot en met vrijdag van 
8.30 uur tot 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

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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 21 – 28 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

Koningsvaren 79 in Abcoude Vervangen tuinhuisje Z/21/182758 11-05-2021

Proostdijerdwarsweg 13 in 
Waverveen

Aanleg twee dammen en aanleg twee keer in 
en uitrit

Z/21/182745 11-05-2021

Waardassackerstraat 42 in 
Abcoude

Realiseren erker/luifel Z/21/182756 11-05-2021

Julianalaan 5 in Vinkeveen Voor het inrichten van een tijdelijke bouwplaats Z/21/0004890 11-05-2021

Spoorzicht 37 in Wilnis Nieuwe gevelkozijnen Z/21/182789 12-05-2021

Soling 33 in Vinkeveen Het realiseren van een damwand in achtertuin Z/21/182814 14-05-2021

Holendrecht 55 in Abcoude Nieuwbouw Zorgvilla Abcoude Z/21/182820 14-05-2021

Herenweg 242 R 63 in Vinkeveen Verplaatsen woonark naar Herenweg 242 63R 
Vinkeveen

Z/21/182836 16-05-2021

Herenweg 43 A in Wilnis Complete verbouwing van het bestaande 
woonhuis, ophogen dakconstructie, uitbouw 
voorgevel, dakterras, vernieuwen kozijnen en 
toegangsdeur.

Z/21/182650 10-05-2021

Regenboog 51 in Vinkeveen Uitbreiding terras en tuin Z/21/182874 17-05-2021

Scholeksterlaan 13 in Vinkeveen Aanbouw erker aan voorkant woning Z/21/182909 18-05-2021

Scholeksterlaan 13 in Vinkeveen Wijziging huidige dakkapel Z/21/182914 18-05-2021

C Pieter van der Leestraat 6 in 
Baambrugge

Kozijnen vervangen 1e verdieping en deels BG Z/21/182968 18-05-2021

Proosdijland 16 in Vinkeveen Plaatsen dakkapel voorgevel Z/21/182983 18-05-2021

Koraal 37 in Mijdrecht Airco unit installeren Z/21/182971 18-05-2021

Mennonietenbuurt 4 in 
Amstelhoek

Vervangen oude garagedeur Z/21/183083 19-05-2021

Folkert Postlaan 19 in Abcoude Deels slopen en renovatie van bestaande 
woning

Z/21/182987 18-05-2021

Kortenhorststraat 5 in Abcoude Voor het aanleggen van een uitweg Z/21/0005124 19-05-2021

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

Donkereind 24a in Vinkeveen Verbouw van de woning Z/21/178117 12-05-2021

Mijdrecht, sectie D, nummer 692 Plaatsen van 2 zeecontainers Z/21/180824 18-05-2021

Uitweg 11 in Vinkeveen Het verduurzamen van de woning Z/21/176947 20-05-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Sandbergstraat 15 in Abcoude Het vergroten van woning middels een 
bijbehorend bouwwerk met kap

Z/21/177264 12-05-2021

Viergang 73 in Mijdrecht Het realiseren van een dakkapel Z/21/181566 17-05-2021

Uitweg 29 in Vinkeveen Het bouwen van een woning Z/21/180619 17-05-2021

Herenweg 106 in Vinkeveen Bouw van een woning Z/20/173949 17-05-2021

Herenweg 17 A in Vinkeveen De bouw van een overkapping op een 
bestaande betonplaat

Z/21/181241 19-05-2021

Sluijterstraat 4 in Abcoude Het vervangen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning

Z/21/180071 19-05-2021

Kamille nabij 76 in Mijdrecht. Voor het aanleggen van een noodbrug Z/21/0005269 25-05-2021

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

Soling 33 in Vinkeveen Het realiseren van een damwand in achtertuin Z/21/179342 19-05-2021

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:

Globale locatie Omschrijving Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 10 juli Baambrugs biggenfeest 17.00 uur – 01.00 
uur

Dorpsplein gelegen in de 
Dorpsstraat, 1396 KJ in Baambrugge

Versterkt 
geluid

De 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 de aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en 
met 11 juni 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 aanvraag kunt u krijgen via 0297 29 16 16.

Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen
De raad van De Ronde Venen heeft besloten de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen (hierna: VFL) vast 
te stellen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 30 april 2021 en is hier https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-133835.html te vinden. De verordening is hier https://decentrale.regelgeving.
overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/657129/CVDR657129_1.html te vinden op www.overheid.
nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Wijzigingsverordening
De Raad van De Ronde Venen heeft, in verband met de inwerkingtreding van de VFL, besloten de Algemene Plaatselijke 
Verordening De Ronde Venen 2020, Legesverordening De Ronde Venen 2021 en Subsidieverordening gemeentelijke 
monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 te wijzigen. Deze besluiten zijn bekend gemaakt op 30 april 
2021 en zijn hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-133839.html, https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/gmb-2021-133842.html, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-133843.html te vinden. de gewijzigde 
verordeningen zijn te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Algemeen mandaatbesluit 2020.1
Het college van van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft besloten het Algemeen mandaatbesluit 
2020.1 te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de VFL. 
Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 30 april 2021 en is hier https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-133845.html te vinden. Het gewijzigde mandaatbesluit is hier https://decentrale.
regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/639720/CVDR639720_2.html te vinden op 
www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Offi  ciële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als 
service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend 
aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving 
vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden. 

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) 
en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben 
ontvangen:

Ontvangstdatum verzoek:  19 april 2021
Inrichting:    De Heertjes B.V.
Adres:   Herenweg 53 in Vinkeveen
Betreft:    lozen van bedrijfsafvalwater zonder geleiding door een                    
                                          vetafscheider
Ter inzage
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Juridische zaken en Vergunningverlening van de 
Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 – 022 50 00. Het verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ligt niet ter 
inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

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 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen van:
•   voor het adres: Gagelweg 8 in Wilnis. De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik hebben van een installatie 

waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing is Het puinbreken zal plaatsvinden in de periode 
van week 21 tot week 30. De duur van de werkzaamheden zal maximaal 2 aaneengesloten werkweken zijn.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover 
zienswijzen naar 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, 3584 BA 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 088 - 022 50 00.

Jonge Helden Week
Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger en worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd voor ‘jonge’ helden. Aanmelden en meedoen is gratis! 

Eén of meerdere leuke activiteiten gezien? Aanmelden kan via mantelzorg@stdb.nl.

Datum Activiteit Tijd Locatie

01-06-2021 Quiz en filmmiddag (alle leeftijden) 15.30 – 18.30 uur Karekiet 49 in Mijdrecht

02-06-2021 Funday (tot en met 13 jaar) 13.00 – 17.00 uur Karekiet 49 in Mijdrecht

03-06-2021 Online congres (volwassenen) 10.00 – 12.00 uur Online

04-06-2021 Speltocht (7 tot en met 12 jaar) 18.00 – 21.00 uur Abcoude, Epic online, Fifa 
Mijdrecht


