
Gemeentenieuws 

Open Monumentendag 
gaat door in 
aangepaste vorm 

Gezien de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus was het even spannend, 
maar de landelijke organisatie van Open 
Monumentendag is vol vertrouwen dat 
het evenement in het tweede weekend 
van september kan doorgaan. Daarom 
nodigt Gemeente De Ronde Venen u (of de 
organisatie waarbij u betrokken bent) van 
harte uit om deel te nemen aan de Open 
Monumentendag op 12 en 13 september 
2020. 

Dit betekent het als u meedoet aan de 
Open Monumentendag(en)
Het monument is in ieder geval op zaterdag 
en/of zondag open. U kunt ook andere 
activiteiten aan bezoekers aanbieden. 
Rondleidingen zijn dit jaar minder 
logisch in verband met de maatregelen 
tegen het coronavirus. Optredens of 
kinderactiviteiten zijn wel mogelijk.  
U kunt aansluiten bij het centrale thema. 
Of misschien heeft u zelf een bijzondere 
aanleiding (bijvoorbeeld een jubileum of 
restauratie die klaar is) om iets extra’s te 
organiseren. Het landelijke thema gaat 
dit jaar over de onderwijsfunctie van 
monumenten: Leermonumenten.

Aanmelden voor deelname
Doet u dit jaar ook (weer) mee? Meld 
het monument dan voor 1 juli aan via 
m.sybrandy@derondevenen.nl. Vermeld bij 
uw aanmelding het volgende:
- Om welk monument het gaat
- Op welke dag(en) u deelneemt
- Of u ook een activiteit aanbiedt
- Of u al in het bezit bent van een Open
 Monumentendagvlag
Kijk voor meer informatie op 
openmonumentendag.nl of neem contact 
op met Menno Sybrandy via 0615623800.

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)

Werkzaamheden Burgemeester Haitsmaplein
Op maandag 22 juni start de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht. 
Het parkeerterrein bij winkelcentrum De Lindeboom wordt opnieuw ingericht en bestraat. 
Belangrijke veranderingen in de nieuwe inrichting:
- Verplaatsing van de ingang van het parkeerterrein
- 14 extra parkeerplaatsen 
- Een veilige aanrijroute voor bevoorradingsverkeer voor de Boni supermarkt. 

De werkzaamheden worden in twee delen uitgevoerd, zodat er altijd parkeerplaatsen 
beschikbaar blijven voor bezoekers. 

Uitbreiding parkeerterrein Rondweg
In mei is de uitbreiding van het terrein voor lang parkeren aan de Rondweg gestart. De eerste fase 
bestaat uit het verlengen van het bestaande parkeerterrein, om de overloop van auto’s tijdens 
de werkzaamheden aan het Burgemeester Haitsmaplein op te vangen. Deze werkzaamheden 
zijn afgerond. Zodra het plein klaar is, wordt het werk aan de Rondweg afgemaakt.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op www.derondevenen.nl/haitsmaplein.

In overleg met Shopping Mijdrecht vinden de werkzaamheden plaats in de zomerperiode. Dankzij 
de uitbreiding van het langparkeerterrein aan de Rondweg is daar extra parkeergelegenheid 
beschikbaar.
V.l.n.r. op de foto: Danielle van Scheppingen, voorzitter van winkeliersvereniging Shopping 
Mijdrecht, wethouder Rein Kroon (Ruimte) en wethouder Alberta Schuurs (Verkeer)

Ontdek duurzaam wonen 
vanuit huis 
Wie interesse heeft in duurzaam wonen, 
kan online thematours volgen. Tijdens 
deze thematours bieden huiseigenaren via 
videoverbinding een kijkje in hun duurzame 
woning en geven een presentatie over de 
energiebesparende maatregelen die zij getroffen 
hebben. Zo helpen zij anderen graag op weg om 
ook aan de slag te gaan in hun woning. 

Online bezoek
Op dinsdagavond 23 juni kunt u binnenkijken 
bij de hoekwoning in Houten uit 1983 van Niko 
Portegies. Hij heeft deze twee jaar geleden 
verbouwd, waarmee deze nu energieneutraal 
en aardgasvrij is. “Wij hebben een heel aantal 
maatregelen getroffen, zoals de isolatie van 
de vloer en spouwmuur en de plaatsing van 
de lucht/water-warmtepomp. Tijdens de 
thematour vertel ik graag hoe wij dit hebben 
aangepakt!” 

Inschrijven
Als bezoeker krijgt u de kans om in gesprek te 
gaan met de huiseigenaar, om zo tot een plan 
te komen voor uw eigen woning. Per online 
thematour zijn acht plekken beschikbaar. De 
thematours worden georganiseerd door de 
Duurzame Huizen Route samen met U-thuis. 
Kijk op de website duurzamehuizenroute.
nl/thematours voor een overzicht van alle 
thematours en om u in te schrijven. 

Informatiebijeenkomst windenergie Amsterdam
Gemeente Amsterdam organiseert verschillende online informatiebijeenkomsten over locaties 
voor het plaatsen van windmolens aan de randen van de gemeente. Omdat Amsterdam aan 
onze gemeente grenst begrijpen wij dat u misschien ook benieuwd bent naar deze plannen. 
Maar ook wanneer en hoe u invloed kunt hebben op de plannen. 

Er worden in totaal 6 online informatiebijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten 
zijn tussen 19.00 en 20.00 uur. Op 23 juni gaat het over windmolens in de omgeving van 
de Gaasperplas. Aanmelden kan op: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/
duurzaam-amsterdam/nieuws/informatiebijeenkomsten-windmolens-buurt/

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.

Ma: 08.30 uur - 20.00 uur
Di t/m do: 08.30 uur - 13.30 uur
Vr: 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 25 – 19 juni 2020)

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

Kamgras 10 in Wilnis Dakopbouw Kamgras 10 Z/20/164761 02-06-2020

Dorpsstraat 24 in Baambrugge Herstellen en schilderen gevel Z/20/164818 03-06-2020

Koningsvaren 83 in Abcoude Uitbreiden van de woning Z/20/164816 03-06-2020

Arkenpark Mur 8 in Vinkeveen Aanvraag nieuwe ark Z/20/164764 03-06-2020

Molenwiek 84 in Mijdrecht Aanleggen in/uitrit Z/20/164892 04-06-2020

de Hoef Oostzijde 86 in de Hoef Bouw Tuin berging Z/20/164878 04-06-2020

Molenweg 16 in Abcoude Het uitbreiden van de woning Z/20/164919 05-06-2020

Kruiwiel 6 in Mijdrecht Vervangen van het kozijn aan de voorzijde van 
de woning

Z/20/164971 05-06-2020

Burg de Beaufortlaan 14 in 
Abcoude

Het aanbrengen van een dakkapel Z/20/165013 08-06-2020

't Markvelt 10 in Abcoude Het aanvragen van een sloopvergunning Z/20/164886 04-06-2020

Abcoude, sectie C, nummer 1881 Herstelwerkzaamheden aan beplanting 
en waterkering,  weidevogelreservaat 
Nellestein-Botshol

Z/20/165061 08-06-2020

Gein-Noord 19 in Abcoude Het uitbreiden van de woning Z/20/165068 08-06-2020

Abcoude, sectie H, nummer 14 Het verwijderen van houtopslag en het 
uitvoeren van aanlegwerkzaamheden en 
beschoeiingen

Z/20/165087 09-06-2020

De Passage 22 C in Mijdrecht Het plaatsen van gevelreclame Z/20/165147 09-06-2020

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 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

Achterveld 38 in Vinkeveen Onderheien van de parkeerplaats Z/20/160367 04-06-2020

De Lindeboom 25 in Mijdrecht Verplaatsen van een technische installatie Z/20/162566 09-06-2020

Dorpsstraat 24 in Baambrugge Verbouwen van de woning Z/20/162890 11-06-2020

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Hoofdweg 85C in Mijdrecht Bouwen van een woonhuis W-2018-0306 02-06-2020

Winkeldijk 28a in Abcoude Vestigen van een kleinschalige cursusruimte 
(nevenactiviteit) in de bestaande bebouwing 
en aanleggen van asfalt buiten het bouwvlak

W-2018-0405 03-06-2020

Achterveld 38 in Vinkeveen Onderheien van de parkeerplaats Z/20/160367 08-06-2020

Korenmolen 46 in Mijdrecht Het veranderen van de garagedeur voor een 
schoonheidssalon

Z/20/163102 08-06-2020

Binnenweg 18 in Baambrugge Het verplaatsen van de bestaande loods Z/20/161359 08-06-2020

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.

 INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Doude van Troostwijkstraat 13 
in Abcoude

Aanbrengen van een dakkapel op het 
achterdakvlak

Z/20/157232 05-06-2020

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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Hofland 194 (en 194a) in 
Mijdrecht

Het splitsen van de bestaande woning in 2 
wooneenheden

Z/20/161357 04-06-2020

 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 Zaaknummer Datum verzonden

Gagelweg 8 in Wilnis (her)bouwen van een rundveestal en 
uitbreiden werktuigberging

Z/19/143045 19-06-2020

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.

 BEKENDMAKING DRANK- EN HORECAWET- EN EXPLOITATIEVERGUNNING 
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat 
voor onderstaande inrichting een Drank- en Horecawetvergunning en een Exploitatievergunning is verleend: 
-   Herenweg 53, 3645 DG te Vinkeveen verleend op 15 juni 2020 (verzenddatum 16 juni 2020)

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 per e-mail via iv@derondevenen.nl of telefoon 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. 

 ABCOUDE, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE PIENEMANSTRAAT 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 juni 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 
Pienemanstraat 1391 XD in Abcoude. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van woensdag 1 juli 2020 tot en met vrijdag 14 augustus 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.

Werkzaamheden
Mijdrecht, wegafsluiting Rendementsweg
De Rendementsweg is ter hoogte van nummer 10C op 23 juni van 6.00 uur tot 16.00 uur 
gedeeltelijk afgesloten.

Deze maatregel is nodig voor het plaatsen van een kraan voor werkzaamheden aan een telecom 
antenne. Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer J. van der Voort van de firma Verkeer Service Zuid Holland via 0174 72 53 35.

Abcoude, wegafsluiting De Hilt
De Hilt is op 23 juni van 7.00 uur tot 16.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer.

Deze maatregel is nodig omdat er een open ontgraving plaatsvindt voor werkzaamheden aan 
kabels en leidingen in opdracht van Stedin en Vitens.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met mevr. G. van Wijk van de 
firma Van Vulpen via 0183 61 11 04.

Abcoude, tijdelijke afsluiting parkeervakken Molenweg
Aan de Molenweg zullen ter hoogte van de huisnummers 1 tot en met 8 per keer 3 parkeervakken 
worden afgesloten in de periode 22 juni vanaf 7.00 uur tot en met 26 juni 17.00 uur. 

Voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden aan de damwand grenzend aan de 
parkeervakken is het noodzakelijk om per locatie 3 parkeervakken tijdens de uitvoering 
beschikbaar te hebben als werkterrein.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer M. Verweij van de firma M. Verweij Grond en Waterwerken B.V. via 06 20 59 50 41.



Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 25 – 19 juni 2020)

 MIJDRECHT, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE BONKELAAR 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 juni 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 
Bonkelaar 3642 CP in Mijdrecht. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van maandag 22 juni 2020 tot en met maandag 27 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.


