
Gemeentenieuws 
Vergadering politieke 
commissies 
Op 16, 17 en 18 juni komen de Rondeveense 
politieke commissies samen in de 
raadzaal. Om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, is publiek 
nog niet welkom op de bijeenkomsten. 
Inwoners kunnen de raadsvergadering 
volgen via de website van de gemeente.

Ruimtelijk Zaken en Publieke Werken
Op dinsdag 16 juni vergadert de 
Commissie Ruimtelijke Zaken en Publieke 
Werken. Op de agenda staan onder meer 
de volgende punten:
- Bestemmingsplan Plashoeve Vinkeveen
- Pilot Omgevingsvisie Bedrijventerrein
 Mijdrecht/Voorbancken en uitbreiding
 Bedrijventerrein Mijdrecht
- Uitbreiding Startersleningen

Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken & 
Algemeen Bestuurlijke Zaken Financiën / 
Samenleving en Inwonerszaken
Op woensdag 17 juni vindt een 
gecombineerde vergadering van twee 
commissies plaats. 
Op de agenda staan onder meer de 
volgende punten:
- Voortgang diffuus lood in bodem
- Inwonerjury’s (motie Inwonerspanel)
- Jeugdbeleidsplan

Algemeen Bestuurlijke Zaken Financiën / 
Samenleving en Inwonerszaken
Op donderdag 18 juni vergadert de 
commissie Algemeen Bestuurlijke 
Zaken Financiën / Samenleving en 
Inwonerszaken. Op de agenda staan 
onder meer de volgende punten:
- Actualisatie grondexploitaties 2020
- Programmarekening 2019
- Kaderbrief 2021

De volledige en actuele agenda’s 
van deze bijeenkomsten vindt u op  
www.derondevenen.nl > bestuur en 
organisatie > gemeenteraad. Daar kunt 
u ook de vergaderingen terugkijken of 
live volgen. De commissievergaderingen 
beginnen allemaal om 19.00 uur.

Inspreken per e-mail
Insprekers worden verzocht 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.

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)

Gif tegen buxusmot doodt ook mezen
Lente is helaas ook de tijd waarin de rupsen 
van de buxusmot zich te goed doen aan 
uw beplanting. Veel bewoners gebruiken 
chemische middelen om dit diertje te 
bestrijden. Maar daar zit een groot nadeel aan. 
Het gif veroorzaakt een enorme sterfte onder 
andere insecten en vogels.

Niet alleen bijen, lieveheersbeestjes 
en vlinders, maar ook jonge kool- en 
pimpelmezen worden massaal het slachtoffer 
van de buxusmotbestrijding. Mezen zijn dol op de rupsen en voeren ze aan hun jongen.  
Het gif is natuurlijk zeer schadelijk voor de kleine vogeltjes. 
De natuur heeft deze vogels hard nodig om verschillende andere plagen onder controle te 
houden. Behalve de rups van de buxusmot staat bijvoorbeeld ook de eikenprocessierups op het 
menu van de mezen. 
De gemeente vraagt u daarom dringend om voor de bestrijding van de buxusmot geen gif te 
gebruiken. 

Wat kunt u doen om schade door de buxusmot te beperken zonder gif?
- Vervang de buxusstruiken door een andere beplanting die niet gevoelig is voor vraat. 
 De gemeente gebruikt vaak de struik kamperfoelie (Lonicera) of Japanse hulst (Ilex crenata)
 als alternatief.
- Verwijder de rupsen met de hand. Dit is een behoorlijk karwei, maar wel heel effectief. 
 Vogels lusten de rupsen graag en hebben zo een makkelijk maaltje.
- Zet een hogedrukreiniger op de haag; de rupsen en ander ongedierte worden zo eruit gespoten.
 De haag herstelt zich naderhand.
- Gebruik feromoonvallen. Hier zit een vrouwelijke lokstof in die de mannetjes van de buxusmot
 aantrekken. Zodra ze bedwelmd raken door de geur van de liefde zitten ze in de val. Op deze
 manier kunnen ze zich niet voortplanten en wordt het risico op verspreiding van dit insect
 verminderd. 

Afvoeren besmette buxus beplanting
Heeft u buxusbeplanting met rupsen? Dan kunt u die in een gesloten plastic zak bij het 
afvalbrengstation inleveren. Deze zakken gaan bij het restafval en worden verbrand.  
Dit is noodzakelijk om verdere verspreiding van de buxusmot te voorkomen.

Gratis compost ophalen op 13 juni
Inwoners van De Ronde Venen kunnen op zaterdag 13 juni tussen 9.00 en 12.00 uur gratis twee zakken compost ophalen.

Met deze actie wil de gemeente haar inwoners bedanken voor de inspanningen om gft-afval gescheiden aan te leveren. 
Compost is een echt kringloopproduct: Organisch materiaal van de bodem komt weer terug in diezelfde bodem. Beter kan het niet! 

De ophaalpunten zijn: 
- Het steunpunt in Wilnis (Ringdijk 7) 
- Het afvalbrengstation in Abcoude (Bovenkamp 15). 
Per voertuig kunnen maximaal twee zakken compost worden meegenomen. U wordt aangeraden er op tijd bij te zijn, want op = op. Ook inwoners 
van een flat waar organisch afval niet gescheiden wordt ingezameld, kunnen compost ophalen.

Compost is goed voor uw tuin én het milieu! 
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke 
wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor 
alle tuinplanten. Het hergebruik van gft-afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet 
vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

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 officiële feestdagen gesloten.

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@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 23 – 5 juni 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

Demmerik 7, 7A en 9 in 
Vinkeveen

Nieuwbouw van twee woningen en een 
zomerwoning

Z/20/164254 20-05-2020

Diamant 28 in Mijdrecht Plaatsen van een fietsenberging in de voortuin Z/20/164270 21-05-2020

Piet Heinlaan 5 in Amstelhoek Herstellen van een balkon Z/20/164338 23-05-2020

Bovenkamp 7 in Abcoude Wijzigingen van de bedrijfsruimte Z/20/164341 24-05-2020

Pieter Joostenlaan 7 in Wilnis Plaatsen van nieuwe lichtmasten met 
LED-sportveldverlichtings-armaturen

Z/20/164417 25-05-2020

Dodaarslaan 16 in Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/20/164430 25-05-2020

De Maricken in Wilnis Aanleggen van een brug Z/20/164460 26-05-2020

Vinkeveense Plassen in 
Vinkeveen

Vervangen beschoeiing  van de 12 
zandeilanden (1 t/m 12) en de legakkers 
3.1/3.2/10.1 en 10.2.

Z/20/164467 26-05-2020

Parel 3 in Mijdrecht Vervangen van dakkapellen aan de voor en 
achterzijde

Z/20/164445 25-05-2020

Haagwinde 13 in Abcoude Uitbreiden van de bestaande woning Z/20/164579 27-05-2020

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

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR KAPPEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Globale locatie Omschrijving Activiteit Zaaknummer Datum verzonden

Pienemanstraat 5 in Abcoude Plaatsen van dakkapellen op het 
voor- en achterdakvlak van de 
woning

Kappen Z/20/162605 26-05-2020

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 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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Pienemanstraat 5 in Abcoude Plaatsen van dakkapellen op het voor- en 
achterdakvlak van de woning

Z/20/162605 26-05-2020

Kerkstraat 92 in Abcoude Uitbreiden en opwaarderen van de woning Z/20/162094 27-05-2020

Buurmeesterstraat 1 in Mijdrecht Plaatsen van een houten schuur naast het huis Z/20/160073 27-05-2020

Loopveltweg 162 in Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/20/160974 28-05-2020

Amstelkade 103 A in Amstelhoek Oprichten woonhuis Z/20/157272 28-05-2020

Dorpsstraat 37a in Mijdrecht Realiseren escaperooms Z/20/159319 29-05-2020

Plevierenlaan 28 in Vinkeveen Bouwen van een erker en een dakkapel Z/20/162606 02-06-2020

Garsten 3 in Abcoude Aanbrengen van een dakopbouw Z/20/161365 28-05-2020

Voetangelweg 2 in Abcoude Herstellen van de gevel en erker Z/20/162671 29-05-2020

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. 

 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

Herenweg 222 in Vinkeveen Uitbreiden van de woning Z/20/161525 25-05-2020

Plevierenlaan 28 in Vinkeveen Bouwen van een erker en een dakkapel Z/20/162606 28-05-2020

Werkzaamheden
Mijdrecht en Wilnis, diverse afsluitingen
Vanaf maandag 8 juni tot en met zaterdag 13 juni vindt op verschillende plekken in Mijdrecht en 
Wilnis onderhoud aan het asfalt plaats:
- maandag 8 tot en met zaterdag 13 juni – Ringdijk 3de Bedijking, Mijdrecht 
Tussen de afrit ‘tennisvereniging’ en het viaduct Dokter van den Berglaan
- dinsdag 9 en woensdag 10 juni – Diamant, Mijdrecht 
Tussen de wegversmalling tegenover Diamant huisnummer 43 en rotonde Dukaton
- woensdag 10 juni – Dukaton, Mijdrecht 
Tussen de vluchtheuvel rotonde Hofland en Aquamarijn
- woensdag 10 en donderdag 11 juni – Fietspad Molenland, Wilnis 

Van de Padmosweg naar de Oosterlandweg en van de Oosterlandweg naar de Bovendijk Verkeer 
op de Dukaton moet tijdens de werkzaamheden op enige vertraging rekenen. Voor de andere 
drie wegtrajecten geldt dat ze tijdens het asfaltonderhoud zijn afgesloten. Bij elke locatie 
staan borden. Bij de werkzaamheden staan verkeersbegeleiders die zorgen voor een zo soepel 
mogelijke afwikkeling van het verkeer. 

Vinkeveen, markeringswerkzaamheden oprit A2
De oprit naar de A2 richting Utrecht is in de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 juni 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, afsluiting Baambrugse Zuwe
De eerder aangekondigde werkzaamheden op de Baambrugse Zuwe konden niet doorgaan en 
zijn verschoven naar volgende week. Vanaf maandag 8 juni is deze weg vier achtereenvolgende 
dagen op verschillende plekken afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. 
Tot de afsluiting is de Baambrugse Zuwe te bereiken vanaf de Vinkenkade of de Herenweg. Ligt 
het adres waar u moet zijn – vanaf uw positie gezien – aan de andere kant van de afsluiting, moet 
u dus omrijden. Voor voetgangers en fietsers (wanneer zij afstappen) geldt de wegafsluiting 
niet.

De afsluiting is nodig omdat Stedin en Vitens nieuwe huisaansluitingen laten maken en 
de waterleiding onder de weg ligt. Vanwege de bereikbaarheid voor hulpdiensten moet de 
afsluiting gespreid plaatsvinden. De planning is:

Maandag 8 juni  – afsluiting ter hoogte van huisnummer 127C
Dinsdag 9 juni – afsluiting ter hoogte van huisnummer 143G
Woensdag 10 juni – afsluiting ter hoogte van huisnummer 146
Donderdag 11 juni – afsluiting ter hoogte van huisnummer 151
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met mevrouw 
G. van Wijk van de firma Van Vulpen via 0183 61 11 04.

Gewijzigde papierinzameling in juni 

In de maand juni wordt het papier in de kernen op een andere dag opgehaald. Reden hiervoor 
is het coronavirus. De chauffeurs van de wagens komen uit verschillende regio’s. Om eventuele 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen en vrijwilligers te beschermen, wordt de 
inzameling door medewerkers van Remondis gedaan. Daarbij zijn geen vrijwilligers actief.

De nieuwe ophaaldata
Kern Oude datum Nieuwe datum

Mijdrecht Zaterdag 6 juni Donderdag 11 juni

Abcoude PIUS Dinsdag 2 juni Maandag 15 juni

Abcoude HVA, Baambrugge, De Hoef en Amstelhoek Zaterdag 13 juni Maandag 15 juni

Wilnis Zaterdag 20 juni Maandag 22 juni

Vinkeveen Zaterdag 27 juni Donderdag 2 juli

Papierinzameling buitengebied ongewijzigd
In het buitengebied wordt het papier al ingezameld door Remondis. Voor dit gebied gelden 
daarom geen wijzigingen in de ophaalmomenten. 

Zorg ervoor dat uw container vóór 7.30 uur buiten staat
De medewerkers van Remondis hebben andere tijdsschema's dan de vrijwilligers. Zorg er 
daarom voor dat uw container vóór 7.30 uur aan de straat staat.

De app Afvalwijzer is bijgewerkt met de nieuwe data
Gebruikers van de app Afvalwijzer moeten even de app opnieuw opstarten. De nieuwe 
ophaaldata zijn hierin verwerkt. Via de app blijft u zo op de hoogte van het juiste ophaalmoment. 
De gratis app Afvalwijzer kunt u via de App Store of Play Store downloaden.
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