
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 

Groen aan de Buurt project in Wilnis krijgt kleur
Buren aan de Pastoor Kannelaan en het Timotheegras in Wilnis hebben de handen ineen geslagen 
voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving. Dit bewonersinitiatief is onderdeel van het 
programma Groen aan de Buurt. Groen aan de Buurt is een samenwerking van Landschap Erfgoed 
Utrecht, IVN Utrecht, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gesteund door gemeente De 
Ronde Venen. Met Groen aan de Buurt kunnen bewoners aan de slag met de natuur in hun eigen 
buurt om zo meer biodiversiteit, een beter klimaat of een gezelligere omgeving te creëren. 

De initiatiefnemers in Wilnis willen hun buurt graag mooier en groener maken en hebben daarom 
gekozen voor twee aangeklede bloemenweiden. Een bloemenweide is een bloemrijk grasland 
waarin diverse grassen, bloemen en kruiden voorkomen. Bloemrijke graslanden bieden een 
leefgebied voor allerlei insecten, vogels en zoogdieren. 

Buurtbewoner Sandra Redeker vertelt: ‘’Beide bloemenveldjes aan de Pastoor Kannelaan en 
Timotheegras zijn in april ingezaaid en door het afwisselende weer van afgelopen weken gaat 
de groei voorspoedig. We zien dat er onder andere Boterbloemen, Paardebloemen, Kale Jonker, 
Dovenetel, Slaapmutsje, Bijenvoer, Kaardebol, Karmozijnbes, Margriet en Vingerhoedskruid 
opkomen.’’ Naast het creëren en onderhouden van bloemenweiden wordt er hard gewerkt aan 
boomstam -banken, -krukjes en insectenhotels. 

Oproep voor vulmateriaal insectenhotels en hulp bij het zagen van de bankjes
Wilt u een bijdrage leveren aan dit initiatief? De bewoners zijn nog op zoek naar vulmateriaal 
voor insectenhotels. Denk hierbij aan stukken hardhout als kastanje, eik of acacia, bakstenen 
met gaatjes, dennenappels en bamboestokjes. Verder vragen zij of iemand voor hen met een 
motorzaag van de vier boomstammen, gelegen bij Timotheegras, twee bankjes en een aantal 
krukjes wil zagen. Neem voor het aanbieden van vulmateriaal of zaaghulp contact op met Sandra 
Redeker via s.redeker@kpnplanet.nl of met Sandra Beers via sandrabeers@hotmail.com. 

Bijentas voor de buurtkinderen
Op woensdagmiddag 16 juni om 14:00 uur wordt de bloemenweide (tussen Pastoor Kannelaan 
2 en het voormalig stationshuis) officieel geopend. Er worden bijentasjes uitgedeeld aan de 
buurkinderen van de veldjes. Met de inhoud van deze tasjes kunnen de kinderen zelf een 
insectenhotel bouwen in hun achtertuin. Reserveren van een tasje kan bij www.dewoudreus.nl. 

Balkon Beweegdag bij de Kom
Vrijdag 4 juni was het Nationale Balkon 
Beweegdag. De Beweegdag is in 2020 door 
het Nationaal Ouderenfonds in het leven 
geroepen. Doel is dat ouderen zoveel mogelijk 
bewegen en met elkaar in contact blijven. 
Onder begeleiding van beweegprofessionals 
van Senior Sportief Actief, de 
buurtsportcoach, MTC Fysiotherapie en 
Kerngezond werd in Mijdrecht, Vinkeveen 
en Abcoude bij verzorgingshuizen gedanst 
op muziek. In Mijdrecht bij de Kom was het 
helemaal een feestje. Daar gaf presentatrice 
Irene Moors, namens de Vriendenloterij 
en supporter van de Nationale Balkon 
Beweegdag, het startsein van de dag. Op 
muziek van de Vogeltjesdans en met steun 
van wethouder Rein Kroon zorgde zij voor 
een gezellig beweegmoment.

Raadsvergaderingen
Hieronder vindt u een greep uit de agendapunten van de komende raadsvergaderingen.

Dinsdag 15 juni: Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken
- Stedebouwkundig kader herontwikkeling Herenweg 116-118 Wilnis Voorbijlocatie
- Bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 26 Mijdrecht

Woensdag 16 juni: Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken
- Bestemmingsplan Achterbos 80 Vinkeveen
- Bestemmingsplan Demmerik 58 Vinkeveen

Donderdag 17 juni: Algemeen Bestuurlijke Zaken Financiën en Samenleving en Inwonerszaken
- Begroting 2022 GGDRU
- Zienswijze begroting Kansis Groen

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

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 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

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 23 – 11 juni 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

Baambrugse Zuwe 25 in 
Vinkeveen

Verbreden brug en plaatsen van een leuning Z/21/183389 26-05-2021

Amstelkade 123A in Amstelhoek Nieuwbouw 2 onder 1 kap Z/21/183388 26-05-2021

Groot Mijdrechtstraat 39 in 
Mijdrecht

Uitbreiding bestaande silopark met 2 silo’s Z/21/183517 28-05-2021

Winkeldijk 27 in Abcoude Verbouw woning Z/21/183505 28-05-2021

Botsholsedwarsweg 2D  ion 
Waverveen

Nieuwbouw van 4 woningen Z/21/183520 28-05-2021

Achterveld 24 in Vinkeveen Fietsenafdak met groen Z/21/183522 28-05-2021

Kerkstraat 10 in Abcoude Aanleggen huisaansluiting Z/21/183482 28-05-2021

Demmerik 112 in Vinkeveen Nieuwbouw opslagruimte Poelier iDe Haan Z/21/183590 31-05-2021

Achterbos 42R 14 in Vinkeveen Nieuwbouw recreatiewonin Z/21/183606 31-05-2021

Viergang 52 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel en dakraam Z/21/183818 02-06-2021

Westerlandweg 4 A in Mijdrecht Nieuwbouw houten schuur Z/21/183860 02-06-2021

Koningsvaren 59 in Abcoude Houten uitbouw aan achterzijde woning Z/21/183861 02-06-2021

Waterlelie 70 in Abcoude Plaatsing tijdelijke container voor de periode 
van 4 juni t/m 3 juli 2021.

Z/21/0005491 31-05-2021

Saffier 17 in Mijdrecht Inrichten tijdelijke bouwplaats voor de periode 
van 16 juni t/m 10 september 2021

Z/21/0005725 07-06-2021

Rietgans 45 in Mijdrecht Plaatsing tijdelijk toilet voor de periode van 15 
juli t/m 9 augustus 2021.

Z/21/0005730 07-06-2021

Frank 1 in Mijdrecht Plaatsing tijdelijke noodbrug voor de periode 
van 28 mei t/m 31 december 2021

Z/21/0005733 07-06-2021

Proostdijerdwarsweg 13 in 
Waverveen

Aanleggen nieuwe uitwegen voor 
landbouwverkeer.

Z/21/0005729 07-06-2021

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

Stationslocatie in Mijdrecht Voorbelasting Stationslocatie Mijdrecht Z/21/179822 27-05-2021

Kerkstraat 30 in Abcoude Het verbouwen- en uitbreiden van een 
woonhuis

Z/21/181228 31-05-2021

Demmerik 7 in Vinkeveen Voor de aanleg één brug (aangevraagd als 
aanlag van twee bruggen)

Z/21/176598 31-05-2021

Briljant 26 in Mijdrecht Het vervangen van een schuur met overdekte 
veranda

Z/21/180717 31-05-2021

Amstelkade 119 in Amstelhoek Dakopbouw en het plaatsen van een nieuw dak Z/21/181277 01-06-2021

Prins Bernhardlaan 15 (13 t/m 19) 
in Mijdrecht

Het verwijderen van huisaansluiting drinkwater Z/21/181430 03-06-2021

Communicatieweg 21 in 
Mijdrecht 

Uitbreiding van het silohuis Z/21/181243 03-06-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Botsholserdwarsweg (achter 
nr. 3) in Waverveen (Kadastraal 
objecten B2416/2417)

Voor het aanleggen van een koeienvrije zone Z/21/178162 01-06-2021

Herenweg 144 G in Vinkeveen Plaatsen van een dakopbouw voor een woning Z/21/177889 31-05-2021

Mijdrechtsedwarsweg 2 in 
Vinkeveen

Het vervangen van één tennisbaan door twee 
padelbanen en het kappen van vier bomen

Z/21/179663 01-06-2021

Amsterdamsestraatweg 22 in 
Abcoude

Bouwen buitenkoekoek en plaatsen op de 
kelderverdieping in de zijgevel

Z/21/180398 03-06-2021

Waterlelie 70 in Abcoude Plaatsing tijdelijke container voor de periode 
van 4 juni t/m 3 juli 2021.

Z/21/0005491 08-06-2021

Saffier 17 in Mijdrecht Inrichten tijdelijke bouwplaats voor de periode 
van 16 juni t/m 10 september 2021

Z/21/0005725 08-06-2021

Frank 1 in Mijdrecht Plaatsing tijdelijke noodbrug voor de periode 
van 28 mei t/m 31 december 2021

Z/21/0005733 07-06-2021

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.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Herenweg 246 in Vinkeveen Bouw van een woning Z/20/175376 02-06-2021

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de omgevingsvergunning 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.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen - 
Ingetrokken door aanvrager
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Kerkvaart 12 in Mijdrecht Een waterschapaanvraag Z/21/182281 25-05-2021

Geweigerde omgevingsvergunning voor kappen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag van een omgevingsvergunning is afgewezen:

Globale locatie Omschrijving Activiteit Zaaknummer Verzenddatum

Achterbos 36 in Vinkeveen Kap van een es (vermeld op Lijst 
waardevolle bomen 2014)

Kap Z/21/178388 31-05-2021

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. 

Gratis compost halen op zaterdag 12 juni
Tijdens de Rondeveense Compostdag bedankt de gemeente haar inwoners voor hun inspanningen 
om het GFTE-afval gescheiden aan te leveren. Als dank mag elke inwoner gratis compost ophalen. 

Zaterdag 12 juni kunnen inwoners tussen 9.00 en 12.00 uur 2 zakken compost gratis ophalen. Dit 
kan bij 1 van de ophaalpunten:
• Ringdijk parkeerterrein algemene begraafplaats in Wilnis
• Het afvalbrengstation in Abcoude (Bovenkamp 15)
• De Kringkoop winkel Mijdrecht (Constructieweg 66)

Per voertuig mogen maximaal 2 zakken compost worden meegenomen. Wees er op tijd bij, want 
op = op. 

Compost is goed voor de tuin én het milieu
Compost is een echt kringloopproduct: organisch materiaal van de bodem komt weer terug 
in diezelfde bodem. Het 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 GFTE-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.

Groene tip voor de maand juni: maak een zaai- en 
planthoekje voor de kinderen
Door aan de rand van het terras een aantal tegels eruit te halen, maakt u eenvoudig een leuk 
plantstrookje voor de kinderen. Of zet op het balkon een paar grote potten waar de kinderen hun 
eigen plantjes in hebben. 

Meer kleur en veel vlinders
Zomerbloeiers brengen veel kleur in de tuin. Denk bijvoorbeeld aan Rode Zonnehoed (Echinacea), 
Kattenstaart (Lythrum) of Margrieten. Zaai 2- jarige bloemen of planten ertussen en u heeft 
volgend jaar weer prachtige kleuren in de tuin. IJzerhard (verbena) trekt veel vlinders aan en bloeit 
door tot september.



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 23 – 11 juni 2021)

Aangevraagde evenementenvergunningen A-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 3 juli Zomertuin podium 14.00 uur 
– 23.00 
uur

Terrein Villa 
Oldenhof, 
Voetangelweg 
9, 1391 HJ te 
Abcoude

Versterkt geluid

Dinsdag 6 juli
Woensdag 7 juli

Circusvoorstellingen Alle dagen 
van 16.00 
uur tot en 
met 21.00 
uur

Parkeerterrein 
sportvelden 
Hollandse 
Kade 1391 JA te 
Abcoude

Versterkt geluid

De aanvragen liggen 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 aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en 
met 25 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 aanvragen kunt u krijgen via 0297 29 16 16.

Besluit Drank- Horeceawet- en Exploitatievergunning

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een gewijzigde Drank- 
en Horecawet- en exploitatievergunning zijn verleend: 
-   Bozenhoven 152, 3641 AJ in Mijdrecht d.d. 1 juni 2021 (verzenddatum 1 juni 2021)

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 291616.

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127a te Vinkeveen’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang 
van 12 juni 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127a te Vinkeveen’ (met planidentificatienummer: 
NL.IMRO.0736.BPP049bzuwe127a-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

•  De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te 
bellen met 0297 29 16 16.

•  De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt 
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0736.BPP049bzuwe127a-ow01. De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende 
locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of 
http://0736.ropubliceer.nl

Toelichting
Het bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127a te Vinkeveen’ maakt het planologisch mogelijk om een woning te bouwen 
op het perceel, met daarnaast een 10 meter brede sloot.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken 
bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden 
gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 
3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Gert Jan Kerssies van de afdeling 
Ruimte. Hij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 06 308 126 67.

Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor ontwerpbestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127a te Vinkeveen 
Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder zijn hogere waarden vastgesteld voor het ontwerpbestemmingsplan 
Baambrugse Zuwe 127C1, Vinkeveen. Deze hogere waarden zijn nodig in verband met de bouw van een woning op het 
perceel.

Ter inzage en zienswijzen
Het ontwerpbesluit over de hogere waarden en de bijbehorende stukken zijn van 12 juni tot en met 23 juli 2021 in te zien in 
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbesluit kunt u een afspraak maken door 
te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16. 

Tijdens de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over de 
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250,3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u een afspraak maken met Flip van Leeuwe van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag, woensdag en 
donderdag tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 0297 29 18 33.

Mandaat- en volmachtbesluit Inkoop en Monitoring Utrecht West met betrekking tot 
inkoop Jeugdhulp en Wmo vanaf 2022
Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft het Mandaat- en volmachtbesluit Inkoop en 
Monitoring Utrecht West met betrekking tot inkoop Jeugdhulp en Wmo vanaf 2022 vastgesteld. Dit besluit is bekend 
gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 28 mei 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-
166455.html te vinden. Het mandaatbesluit is ook 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. 


