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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.

Aandacht voor bestrijding Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een sterk woekerende plant die heel snel groeit. De wortels zijn
sterk en kunnen schade veroorzaken aan riool, dijken, woningen, wegen en andere bouwwerken.
Daarbij overwoekert de plant alle andere planten en struiken, die dan verdwijnen. In De Ronde
Venen komt de Japanse duizendknoop ook voor.
Helaas is er nog geen bestrijdingsmethode die 100% effectief is. De plant is moeilijk te bestrijden,
omdat kleine stukjes stengel of wortel opnieuw kunnen uitgroeien tot volwassen planten.
De gemeente gaat eerst goed onderzoeken op welke plaatsen de plant zorgt voor risico’s. En
waar maatregelen nodig zijn. De gemeente gebruikt geen gif bij de bestrijding van de Japanse
duizendknoop.
Hoe herkent u de Japanse duizendknoop?
De plant komt in april uit de grond. Hij groeit uit tot een hoge plant met grote, heldergroene
bladeren. In augustus/september heeft de plant witte of roze bloemen aan het einde van de
stengel. In de winter sterft de plant af.
Wat kunt u zelf doen?
1. Controleer uw tuin of terrein. Treft u de Japanse duizendknoop aan? Geef het dan aan ons
door via groen@derondevenen.nl. Pluk de planten niet af.
2. In losse grond of bij jonge plantjes kunt u de plant vaak makkelijk uit de grond trekken.
Of graaf de plant uit. Let op dat u alle wortels weghaalt.
3. Doe de verwijderde planten bij het restafval in de grijze container.
Kijk voor meer informatie en tips op de website van de gemeente: www.derondevenen.nl.

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.

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

Werkzaamheden

vermijd de spits
vermijd de spits

Afsluiting N201 bij Amstelaquaduct
Het Amstelaquaduct is van donderdag 2 juli 19.00 uur tot vrijdag 3 juli 06.00 uur afgesloten.

Deze maatregel is nodig vanwege asfalteringswerk aan zowel de noord- als zuidzijde van het aquaduct. Verkeer (en hulpdiensten) zullen
omgeleid worden via de N196.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met servicepunt Noord-Holland via telefoonnummer
0800 0200 600 of e-mail servicepunt@noord-holland.nl.
Afsluiting N201 bij Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel is van vrijdag 3 juli 19.00 uur tot zaterdag 4 juli 06.00 uur afgesloten.
Deze maatregel is nodig voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De toe- en afritten van de N201 naar de Middenweg en naar de
Braziliëlaan zijn afgesloten. Lokaal verkeer vanaf de Middenweg wordt omgeleid via de Braziliëlaan, Machineweg en Japanlaan naar de N231.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met servicepunt Noord-Holland via telefoonnummer
0800 0200 600 of e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Servicepunt in Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis

Servicepunt in Abcoude
De Angstelborgh
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude

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.

In augustus/september heeft de Japanse duizendknoop witte bloemen aan het einde van de stengel.

Servicepunt in Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht

Servicepunt in Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen

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

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)

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.

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

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

vermijd de spits

vermijd de spits

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57
info@degroenevenen.nl

reis als het kan

reis als het kan
op
reisrustige
als hettijden
kan
op rustige tijden

Ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen (week 26 – 26 juni 2020)
De ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan ofﬁciële 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 ofﬁciële 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:

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.

ONTHEFFING VAN DE ROUTE VOOR HET VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat:
Zij toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

De Passage 22 B in Mijdrecht

Het plaatsen van gevelreclame bij de New
York Pizza vestiging

Z/20/165146

09-06-2020

Molenkade 20 R 47 in Vinkeveen

Het verbreden van het balkon en toevoegen
van een raam

Z/20/165179

10-06-2020

Kruiwiel 3 in Mijdrecht

Aanvraag plaatsing nieuw kozijn

Z/20/165198

10-06-2020

Rietgors 4 in Mijdrecht

Uitbreiding eerste verdieping en dakkapel
aan achterzijde woning

Z/20/165260

11-06-2020

De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van 22 juni tot en met 27 juli 2020. Belanghebbenden
kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn
ingediend.

Kerkstraat 94 in Abcoude

Het plaatsen van een dakkapel

Z/20/165516

15-06-2020

U kunt de stukken inzien bij:
- Het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht tijdens openingstijden.

Hoogstraat 13 in Abcoude

Het uitbreiden van het hotel

Z/20/165540

16-06-2020

Groot Mijdrechtstraat 22 in
Mijdrecht

Wijziging van brandcompartiment

Z/20/165514

15-06-2020

Anselmusstraat 21 in Mijdrecht

Het wijzigen van het gebruik van een deel
van de winkel en de aanbouw met kap naar
twee appartementen en het wijzigen van de
brandcompartimentering

Z/20/165507

15-06-2020

Achterbos 49 in Vinkeveen

Grind in voortuin (deels) vervangen door
beton

Z/20/165571

17-06-2020

Vinkeveen, sectie F, nummer 2005

Levend veen in Vinkeveense plassen

Z/20/165501

16-06-2020

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

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Kastelein 36 in Wilnis

Plaatsen van dakkapel op het voordakvlak

Z/20/163238

15-06-2020

Plevierenlaan 28 in Vinkeveen

Bouwen erker en dakkapel aan de voorzijde

Z/20/162606

17-06-2020

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.

MIJDRECHT, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE ROERDOMP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 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
Roerdomp 3641 TH in Mijdrecht. Dit in verband met een verbouwing van een woning.
De ontheffing geldt van maandag 1 juni 2020 t/m 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.

-

GBV-WECO Vuurwerk B.V., Bobinestraat 12, 3903 KG in Veenendaal ten behoeve van het vervoer incl. laden en lossen
van vuurwerk naar Garage Abcoude B.V., Hollandse Kade 36 1391 JM Abcoude.
Voor de periode tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021.

Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht: info@odru.nl
ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.

VERKEERSBESLUIT INRICHTEN OPENBARE PARKEERPLAATS
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
Het inrichten van een openbare
Kamille 62 3641VT in Mijdrecht.

parkeerplaats

tot

gehandicaptenparkeerplaats

op

kenteken

nabij

Dit besluit ligt met ingang van dinsdag 23 juni 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
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 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 Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

COLLEGEBESLUITEN OVER SUBSIDIE VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN WONINGEN
Het college heeft op 26 mei 2020 besluiten genomen over het verlenen van subsidie voor het aanbrengen van
energiebesparende maatregelen in, aan of op een bestaande woning:
- Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen;
- Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen.
Deze besluiten zijn op 5 juni jl. gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekendmakingen.nl)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-142246.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-142253.html
Ofﬁciële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op
www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst
op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het
elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).
Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment
gelden.

