
Nieuws over corona
voor inwoners en 
ondernemers
De gemeente informeert u over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus. 
Kijk hiervoor op www.derondevenen.nl/
corona 

Vragen over het coronavirus of 
vaccinatie? 
U kunt terecht bij
•  het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus 
•  de GGD regio Utrecht: 
  www.ggdru.nl/corona of 
  030 - 630 54 00 (doordeweeks tussen 

8.30 en 17.00 uur, in het weekend 
tussen 9.00 en 16.00 uur)

•  het landelijk informatienummer: 
  0800 - 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).
•  www.rijksoverheid.nl/corona

Gemeentenieuws 
Meedenken over herontwikkeling Hoflandlocatie in 
Mijdrecht
De basisscholen Hofland en De Eendracht krijgen na ruim 40 jaar nieuw onderdak. Doordat het 
nieuwe schoolgebouw 2 etages krijgt, ontstaat er ruimte voor appartementen. Gemeente De 
Ronde Venen nodigt inwoners uit om mee te denken over de plannen.

Het huidige complex is aan vernieuwing toe. De gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerp 
voor een rond gevormd, duurzaam en energieneutraal gebouw met 2 verdiepingen. Daarin 
wordt ook kinderopvang ondergebracht. Daarmee wordt het een zogenaamd Kindcentrum voor 
opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het nieuwe kindcentrum komt aan de 
kant van de Kogger. De kinderen kunnen op de huidige plek blijven leren en spelen totdat het 
nieuwe gebouw klaar is. De huidige planning gaat uit van de sloop van een beperkt deel van de 
huidige school in de zomervakantie van 2021. De nieuwbouw start in het voorjaar van 2022. De 
oplevering en ingebruikname wordt eind eerste kwartaal of begin tweede kwartaal van 2023 
verwacht. Wethouder Cees van Uden is tevreden met de plannen. “Als wethouder voor zowel 
Onderwijs als Duurzaamheid ben ik trots op dit eerste energieneutraal gebouwde kindcentrum 
in Mijdrecht.”

Ruimte voor starters- en seniorenwoningen
Wethouder Rein Kroon (Wonen) is blij met de mogelijkheden op deze locatie. “We hebben 
veel woningzoekenden in onze gemeente, maar niet zoveel locaties waar we kunnen bouwen. 
Door het nieuwe schoolgebouw 2 verdiepingen hoog te maken, ontstaat er ruimte voor 
appartementen. Deze zullen vooral bestemd zijn voor starters en senioren, de groepen waarin 
de vraag het grootst is.” 
De appartementen zullen voornamelijk betaalbare koop, middenhuur en sociale huur zijn. 

Omwonenden kunnen meedenken
De gemeente heeft in het verleden al met de omgeving gesproken over de mogelijkheden op 
deze plek. De aandachtspunten die toen zijn meegegeven worden meegenomen in de plannen: 
aandacht voor groen, behoud van speelgelegenheid, veiligheid, verkeer en parkeergelegenheid.

Nu het ontwerp voor het schoolgebouw definitief is, worden omwonenden en andere 
geïnteresseerden uitgenodigd om mee te denken over de plannen voor de woningbouw en 
de inrichting van de locatie. De gemeente 
presenteert deze plannen via een filmpje met 
reactieformulier op www.derondevenen.nl/
hofland
Behalve opmerkingen en ideeën is het 
mogelijk om zich aan te melden voor de 
klankbordgroep, die de gemeente adviseert 
over het definitieve ontwerp van de woonwijk. 
Reageren kan tot en met 26 juli.

Verplicht energielabel C 
voor kantoren groter dan 
100m2 
Het is belangrijk dat wij allemaal een steentje 
bijdragen om klimaatverandering tegen 
te gaan. Gelukkig zien veel ondernemers 
kansen om te verduurzamen. Vanaf 2023 is 
het verplicht dat kantoren groter dan 100m2 
energielabel C hebben. 

Kantoorgebouwen groter dan 100 m2 
minimaal energielabel C
Een kantoorgebouw waarbij de 
gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% 
of meer beslaat van de totale oppervlakte én de 
oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 
100m2 moet in 2023 minimaal energielabel 
C hebben. Dit betekent een primair fossiel 
energieverbruik van 224 kWh per m2 per 
jaar of minder. De verplichting gaat in op 1 
januari 2023. Dit betekent dat uiterlijk op die 
datum alle maatregelen die tot minimaal 
energielabel C leiden getroffen moeten 
zijn en op basis daarvan een energielabel is 
geregistreerd. De verplichting is opgenomen 
in het Bouwbesluit. Meer weten? Ga naar 
www.derondevenen.nl/beslisboom.

Zomerstop 
gemeentepagina
De Groene Venen heeft een zomerstop in 
de weken 30 tot en met 33. Dit betekent 
dat de gemeentelijke publicaties in deze 
periode alleen digitaal te vinden zijn via 
derondenvenen.nl en 0297-online.nl.  

In week 32 wordt éénmalig in de Nieuwe 
Meerbode een overzicht geplaatst van alle 
officiële publicaties. In deze krant komen de 
bekendmakingen van week 30, 31 en 32 te 
staan. In week 34 zal de Groene Venen weer 
verschijnen met daarin de bekendmakingen 
van week 33 en 34. 

Parkeerverbod Baambrugse Zuwe
Langs de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen 
geldt sinds kort een parkeerverbod. Het 
parkeerverbod geldt grofweg voor het deel 
van de Zuwe tussen jachthaven Oldenburger 
en de Plashoeve. Automobilisten mogen 
hun voertuig in de periode tussen 1 april 
en 1 oktober niet langs de kant van de weg 
parkeren. 

Het parkeerverbod is ingesteld om verkeer 
op zomerse dagen een veilige doorstroming 
te bieden. Geparkeerde auto’s langs de kant 
van de weg zorgen voor onveilige situaties als 
de plassen op zomerse dagen veel bezoekers 
trekken. Handhavers controleren komende 
periode op het parkeerverbod.

Werkzaamheden
Abcoude, verkeershinder Stationsstraat
De parkeerplaatsen aan de Stationsstraat nabij huisnummer 20 zullen in de periode van 22 juli 
tot en met 31 augustus soms zijn afgesloten voor het laden en lossen van bouwmaterialen, een 
bouwcontainer, etc. Deze maatregel is nodig om te kunnen manoeuvreren met de vrachtauto 
gezien de beperkte ruimte in de straat. In verband met het laden en lossen vragen wij u 
vriendelijk op de afgesloten dag hier niet te parkeren.

Vinkeveen, verkeershinder Herenweg
De Herenweg is ter hoogte van huisnummer 71 op 29 juli en 30 juli van 7.00 uur tot 18.00  
uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars en de 
winkels en bedrijven zijn gewoon bereikbaar.Deze maatregel is nodig voor het repareren van 
een voedingskabel telefonie in opdracht van KPN B.V. Het verkeer kan passeren maar houd u 
rekening met een langere reistijd.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
de heer H. Kruk van Volker Wessels Telecom Services SI B.V. via 06 51 29 66 00. of de heer A. 
Abrahamian van Zwambag Verkeerstechniek via 06 54 38 64 63.

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
Het gemeentehuis is weer open op de tijden 
die u van ons gewend bent.

Maandag: 8.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag: 
8.30 – 16.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 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 29 – 23 juli 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

Poelestein 13 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak

Z/21/185594 08-07-2021

Lakenveld 10 in Abcoude Plaatsen van een verdiepte 
fietsenberging in de 
voortuin

Z/21/185672 09-07-2021

Spoorlaan 5 in Abcoude Plaatsing garage in zijtuin Z/21/185718 09-07-2021

Vinkeveense plassen kadastraal sectie -A- nummer 
4419

Nabij Herenweg 144 G1 Vinkeveen Vervangen van tuinhuis Z/21/185724 11-07-2021

Herenweg 278 in Vinkeveen Dakkapel aan zijkant 
woning

Z/21/185787 12-07-2021

Gagelweg 5 in Wilnis Oprichten van berging 
jongveestal

Z/21/185889 13-07-2021

Karolus 3 in Mijdrecht Het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde 
van de woning

Z/21/185894 13-07-2021

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

Winkeldijk 27 in Abcoude Verbouw van een 
rijksmonument

Z/21/183505 14-07-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Van Voorthuijsenhof naast nummer 50 in Abcoude Plaatsen van 
hekwerken rondom 
een multifunctionele 
sport-beweeg-en-speelplek

Z/21/181465 18-06-2021

Bloemhaven 7 in Vinkeveen Wijziging kozijn in de 
voorgevel

Z/21/184489 12-07-2021

Molenwiek 97 in Mijdrecht Wijziging kozijn in de 
voorgevel

Z/21/184963 12-07-2021

Stationsstraat 60 in Abcoude Het plaatsen van 30 
zonnepanelen op hoofd- 
en bijgebouw

Z/21/182432 09-07-2021

Molenweg 19 A in Abcoude Bouw trap voor het veer 
nabij Rijksmonument 
Nigtevecht

Z/21/181886 12-07-2021

Demmerik 7 in Vinkeveen De aanleg van een brug Z/21/176598 13-07-2021

Herenweg 280 in Vinkeveen De bouw van een nieuwe 
woning

Z/21/180512 14-07-2021

Westerlandweg 4 A in Mijdrecht Nieuwbouw houten 
schuur

Z/21/183860 14-07-2021

Henk Oostveenstraat nabij 1 in Abcoude Plaatsen tijdelijke 
container voor verbouwing 
woning voor de periode 29 
juli tot en met 8 september

Z/21/0007072 22-07-2021

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.

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

Vinkeveense Plassen Creëren van paaiplaats; 
legakker Vinkeveense 
Plassen

Z/21/181393 12-07-2021

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

Herenweg 240 in Vinkeveen Brandveilig gebruik van 
het gebouw

Z/21/176732 16-07-2021

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.

Aanvraag exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag exploitatievergunning is ingediend: 

Adres Activiteit Opmerkingen

Molmlaan 8, 3648 XK in Wilnis Restaurant Vestigen nieuw bedrijf

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 zienswijze kenbaar maken tot en met 6 
augustus 2021. Deze kan schriftelijk 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 
exploitatievergunning’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 29 16 16.

Aangevraagde evenementenvergunning A-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 4 
september

Baambrugs Boeren 
rugbytoernooi

Vanaf 11.00 – 00.00 uur Weiland aan de 
Horn 1, 1396 HT 
Baambrugge

Versterkt geluid

Zaterdag 28 
en Zondag 29 
augustus 

Markt Colors of 
Indonesia

Zaterdag vanaf 10.00 – 22.00 uur 
en zondag vanaf 13.00 – 18.00 uur

Donkervlietse 
Binnnenweg 9, 1396 
LN 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 
6 augustus 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.

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 Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Mts. Hettinga. voor het adres:
Tienboerenweg 14 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het realiseren van een werktuigenberging. Er vinden geen 
wijzigingen plaats in het te houden aantal dieren.

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, 3584BA 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, telefoon 088 – 022 50 00.


