
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 

Werkzaamheden

Mijdrecht, gehele wegafsluiting 
Waverveensepad
Het Waverveensepad is van 18 januari 
7.00 uur tot en met 21 mei 16.00 uur in zijn 
geheel afgesloten voor alle verkeer. De 
omleidingsroute wordt aangegeven met 
borden.
Deze maatregel is nodig voor de dijkverbetering 
Mijdrechtse Zuwe en Kade langs de Rondweg.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
de aannemer Van Oostrum Westbroek B.V. in 
opdracht van Waternet.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer B. van Sligtenhorst van de 
aannemer Van Oostrum Westbroek B.V. via 
06 – 10 25 97 85 of u kunt kijken op de website 
van Waternet > www.waternet.nl. en voor 
vragen of ideeën contact opnemen met het 
projectteam door een mail te sturen naar 
kadelangsderondweg@waternet.nl.

Belangengroepen praten over gebieden voor zonnevelden 
en windmolens 
Ruim 1500 inwoners hebben de Zon en Wind kaart ingevuld en zo aangegeven welke gebieden 
zij geschikt vinden voor zonnevelden en windmolens. Dit was een eerste stap op weg naar 
het bepalen van zogenaamde zoekgebieden: gebieden in de gemeente waar zonnevelden en 
windmolens gebouwd mogen worden. De resultaten van de Zon en Wind kaart geven een 
idee van de voorkeuren van inwoners. Naast de voorkeuren van inwoners, kijkt de gemeente 
naar gebiedskwaliteiten als natuur, landschap en cultuurhistorie. En naar beleid dat er al is. Op 
maandagavond 18 januari zet de gemeente een volgende stap in dit proces: een online gesprek 
tussen belangenvertegenwoordigers en experts over deze gebiedskwaliteiten. Geïnteresseerden 
zijn van harte welkom om de sessie bij te wonen. 

Aan 'tafel' zitten belangenvertegenwoordigers en experts op het gebied van natuur, 
cultuurhistorie, duurzaamheid, wonen, economie en techniek. Maar ook agrariërs, 
energiecoöperaties, en tegenstanders van zonnevelden en/of windmolens.  

De vraag is of de gemeente alle gebiedskwaliteiten en belangen goed in beeld heeft. En welke 
gebiedskwaliteiten vinden we met elkaar belangrijk en waarom? Het college wil uiteindelijk 
een goed onderbouwd voorstel voor zoekgebieden voorleggen aan de raad waarin rekening is 
gehouden met de verschillende belangen en gebiedskwaliteiten.

Programma
19.45 uur  Digitale inloop 
20.00 uur Start van het officiële programma door wethouder Kiki Hagen.

  Uitleg over het doel van de avond en de aanpak.
20.10 uur Randvoorwaarden en afwegingen voor zonnevelden en windmolens
20.20 uur Aan de slag: gebieden bespreken 
21.05 uur  Korte pauze
21.10 uur  Aan de slag: verder met gebieden bespreken
21.40 uur  Vervolg 
21.50 uur  Afsluiting

Volg het gesprek en stel vragen via de chat 
Het gesprek vindt plaats tussen de verschillende belangenvertegenwoordigers en experts. 
De andere aanwezigen kunnen vragen stellen via de chat. Een aantal van die vragen legt de 
gespreksleider 'op tafel'. 

Schrijf u in voor de online bijeenkomst op www.derondevenen.nl/zonenwind
De online bijeenkomst vindt plaats op maandag 18 januari om 20.00 uur. Het programma duurt 
2 uur. Aanmelden kan via www.derondevenen.nl/zonenwind. Een dag voor de bijeenkomst 
ontvangt u een bevestigingsmail. In deze email staat de link om deel te nemen aan de online 
bijeenkomst. Geen email ontvangen? Neem dan telefonisch contact op via 0297 29 16 16. 
Of stuur een e-mail naar duurzaam@derondevenen.nl.

Meer weten over duurzaamheid?
Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame 
stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief 
via www.derondevenen.nl/duurzaam. 

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft. 

Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten?

Blijf in thuis-
quarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf 
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

.
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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 t/m vr: 08.30 uur - 12.30 uur
Ma: 16.00 uur - 20.00 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 offi ciële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële 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 2 – 15 januari 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

Kerkstraat 108 in Abcoude Verbouw- en uitbreiding woonhuis Z/20/175411 30-12-2020

Prinses Beatrixstraat 22 in 
Baambrugge

Verbouw- en uitbreiding woonhuis Z/20/175408 30-12-2020

Vinkenkade 77 R 57 in Vinkeveen Aanbrengen verharding rond woning Z/21/175471 04-01-2021

Adelricusstraat 6 in Mijdrecht Aanbrengen dakopbouw Z/21/175472 04-01-2021

Gosewijn van Aemstelstr 15 in 
Mijdrecht

Verwijderen huisaansluitingen Gosewijn 
van Aemstelstraat 12 t/m 19

Z/21/175473 04-01-2021

Prins Bernhardlaan 15 in Mijdrecht Prins Bernhardlaan 13 tm 19 MIJDRECHT Z/21/175474 04-01-2021

Groenlandse kade 5 in Vinkeveen Kappen 14 essen Groenlandsekade 5 
Vinkeveen

Z/21/175480 05-01-2021

Grevenstukstraat 12 in Baambrugge Ontheffing bedrijf aan huis Z/21/175501 05-01-2021

Doude van Troostwijkstraat 46 in 
Abcoude

Vervangen en vergroten van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning

Z/21/175519 05-01-2021

Mennonietenbuurt 116A (nabij) 
Amstelhoek

De nieuwbouw van een woning Z/20/175365 29-12-2020

Herenweg 125 in Vinkeveen Het verbouwen van kantoorpand naar 3 
appartementen

Z/20/175373 29-12-2020

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 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

Stationsstraat 20 in Abcoude Het uitbreiden en verbouwen van de 
woning

Z/20/173191 05-01-2021

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
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

Demmerik 23 in Vinkeveen Vernieuwen en verbreden van de brug en 
uitrit

Z/20/172089 06-01-2021

Verleende omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure
Met ingang van dinsdag 5 januari liggen bij balie Omgevingszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende vergunningen 
gedurende zes weken ter inzage
Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken via 
omgevingszaken@derondevenen.nl of 0297 – 29 16 16.

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Gein Noord 62 in Abcoude Nieuwbouw van een werktuigenberging Z/19/147088 22-12-2020

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan 
binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door 
de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, 
als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 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 beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Weigering omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding akkoord is bevonden:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Stationsstraat 11 in Abcoude Het plaatsen van zonnepanelen Z/20/169359 07-01-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Tienboerenweg 15A in Mijdrecht Het verbouwen van de woning en het 
verbouwen van de hooiberg tot Bed & 
Breakfast

Z/20/172184 30-12-2020

Zand- en Jaagpad 15 in Baambrugge Het verhogen van de kap aan de 
achterzijde en het plaatsen van een kap

Z/20/170320 05-01-2021

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 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.

Abcoude, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Waterlelie
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 januari 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de lgemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Seku Bouw ontheffing hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats 
in te richten aan de Waterlelie 1391 TR in Abcoude. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van maandag 18 januari tot en met vrijdag 29 januari 2021.

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.

Abcoude, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Holendrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 januari 2021 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 
Holendrecht 1391 VT in Abcoude. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van vrijdag 8 januari tot en met maandag 1 februari 2021.
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.


