
Gemeentenieuws 

Hulp aan Oekraïne
Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog 
in Oekraïne en willen graag helpen om het 
leed te verzachten. Steun bieden kan op 
verschillende manieren, meer informatie 
hierover is te vinden op de website van de 
gemeente. Hier vindt u ook een overzicht 
met veelgestelde vragen en antwoorden. 
Speciaal voor particulieren die een 
opvangplek willen aanbieden heeft de 
Rijksoverheid een handreiking opgesteld. 
Deze en alle andere actuele informatie 
rondom Oekraïne is te vinden op 
www.derondevenen.nl > hulp aan Oekraïne.

Repair Café IN DE RONDE VENEN

MIJDRECHT IN DE BUURTKAMER
G. van Aemstelstr. 5 3641 AP Mijdrecht
Iedere tweede en vierde donderdag van 
de maand van 14.00 - 16.00 uur 

T. 0297-288 466 (tijdens openingstijden) 
E. repaircafemijdrecht@stdb.nl

ABCOUDE IN ONTMOETINGSCENTRUM 
DE ANGSTELBORGH
Iedere eerste vrijdag van de maand van 
10.00 - 12.30 uur.
Dorpszicht 22
1391 LX Abcoude
Tel..0297-230 280

BAAMBRUGGE IN DORPSHUIS DE 5 BOGEN
Elke eerste dinsdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur

Prinses Margrietstraat 10
1396 JX Baambrugge
Tel. 0294-291955

VINKEVEEN IN DE BOEI
Elke derde maandag van de maand van 
9.30 tot 12.00 uur.
Kerklaan 32 
3645 EV Vinkeveen
Tel. 0297-261734

Dienstregeling op papier
Vanaf 11 december 2022 is de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van Syntus van 
kracht. De reistijd voor bewoners van Mijdrecht en Vinkeveen richting Uithoorn, Amsterdam en 
Breukelen is in de nieuwe dienstregeling korter geworden. Daarnaast zijn het bedrijventerrein 
en de woonwijk De Maricken beter bereikbaar met openbaar vervoer. Veel inwoners gebruiken 
de app ov9292 om te kijken waar en hoe laat de bussen rijden. De nieuwe dienstregeling is ook 
op papier beschikbaar. Inwoners die de dienstregeling liever op papier bekijken kunnen gratis 
een exemplaar ophalen bij de receptie in het gemeentehuis. 

Wanneer wordt mijn afval opgehaald?
Wilt u weten wanneer uw restafval of GFT-container wordt geleegd? Op www.mijnafvalwijzer.nl 
ziet u wanneer bij u in de buurt uw afval wordt opgehaald. U kunt ook de gratis app Afvalwijzer via 
de App Store of Play Store downloaden. Heeft u liever een afvalkalender op papier? Ook dat kan. 
U kunt een gratis afvalkalender op papier ophalen bij de servicepunten of in het gemeentehuis.

Gemeente helpt buitensportverenigingen verduurzamen
CSW: “Met deze investering gaat onze 
energierekening een stuk omlaag”
De energiecrisis zorgt voor grote problemen. 
Ook buitensportverenigingen voelen de 
aanzienlijke kostenstijging. Speciaal voor hen 
stelt gemeente De Ronde Venen een aantal 
maatregelen voor: verenigingen versneld 
laten overstappen naar ledverlichting én 
een Duurzaamheidsfonds waarmee zij 
alle andere verduurzamingsoplossingen 
stimuleert. In totaal is 1,6 miljoen euro door de 
gemeenteraad beschikbaar gesteld.  
Eén van de verenigingen die binnenkort de 
gemeentelijke subsidie voor de ledverlichting 
ontvangt, is voetbalclub CSW in Wilnis. In hun 
geval zijn zowel de velden als de verlichting 
in eigendom van gemeente De Ronde 
Venen, maar nam de club een aantal jaar 
geleden zelf het initiatief om de verlichting 
rondom het hoofdveld te vervangen voor 
ledverlichting. Om de subsidie voor alle 
buitensportverenigingen gelijk te trekken, 
vergoedt gemeente De Ronde Venen ook 
investeringen in ledverlichting die al reeds 
gedaan zijn. Dat betekent dat de Wilnisse 
voetbalclub met terugwerkende kracht nog 
geld ontvangt.

Energierekening fl ink omlaag
Bovendien worden binnenkort ook de andere 
velden door de gemeente van ledverlichting 
voorzien. “Een heel mooie ontwikkeling’’, stelt 
voorzitter Marcel van der Schaaf. “Hoewel de 
verlichting in eigendom is van de gemeente, 
betalen we zelf de energierekening. Met 
deze duurzaamheidsinvestering gaat deze 
rekening een stuk omlaag; deze lampen zijn 
veel zuiniger. Daar zijn we heel blij mee.” 

Geld terug
Omdat de club zelf al eerder een investering 
deed, krijgt zij nu geld terug. “We onderzoeken 
nog hoe we dit geld het best kunnen besteden”, 
vervolgt Marcel. “Onze accommodatie is 

verouderd en ook het noodgebouw met 
de kleedkamers moet vervangen worden. 
We zoeken naar mogelijkheden om te 
innoveren en onze accommodatie weer 
op niveau te brengen. Misschien dat het 
Duurzaamheidsfonds van de gemeente daar 
ook nog iets in kan betekenen. Dat gaan we de 
komende tijd onderzoeken.’’ 

Club in de lift! 
Aanpassingen voor de club zijn nodig, want 
haar ledenaantal zit flink in de lift. “We 
hebben nu ruim zevenhonderd leden en dat 
aantal neemt nog altijd toe’’, stelt Marcel. 
“Ook vanuit de nieuwe wijk De Maricken 
voorzien we een mooie groei van nieuwe 
leden. Maar, al die nieuwe leden willen we 
wel op een mooie en duurzame wijze kunnen 
huisvesten. En daar staat onze club dus zeker 
voor een uitdaging.”
Buitensportverenigingen die ook gebruik 
willen maken van de subsidie van de 
gemeente, kunnen zich aanmelden via sport@
derondevenen.nl. De regeling voor de led-
veldverlichting loopt in 2022 en 2023. De 
regeling voor de overige energiebesparende 
maatregelen heeft een looptijd van vijf jaar.

Nieuws uit de 
gemeenteraad
Donderdag 19 januari om 19.30 uur vergaderen 
de commissieleden over  de volgende 
onderwerpen:
-  Wijziging verordening jeugdhulp 2020. 

Door deze verordening te actualiseren sluit 
deze beter aan op gewijzigde wetten en 
vastgesteld beleid vanuit de gemeente. Ook 
zijn er een aantal tekstuele verbeteringen 
doorgevoerd.

-  Laadvisie. Het doel dat omschreven staat in 
deze visie is om voldoende laadmogelijkheden 
voor elektrische voertuigen in de gemeente 
te realiseren.

-  Water- en RioleringsPlan De Ronde Venen. 
Eens in de 5 jaar maakt de gemeente een 
plan om de verschillende, veranderende 
waterstromen zo goed mogelijk te regelen. 
Dit wordt vastgelegd in het Water- en 
RioleringsPlan. In dit plan staat beschreven 
hoe de gemeente op een doelmatige manier 
omgaat met de zorgplichten voor stedelijk 
afvalwater, hemelwater en grondwater en 
de bekostiging hiervan.

Daarnaast zijn er twee raadsinformatiebrieven 
geagendeerd op het verzoek van het CDA:
-  Raadsinformatiebrief Twistvlied. Deze 

raadsinformatiebrief gaat over de overdracht 
van de gronden en de start van de bouw 
van 50 sociale huur-/koopwoningen op de 
Twistvlied-locatie.

-  Raadsinformatiebrief Stand van zaken 
grondtransporten in onze gemeente. 
Grondtransporten hebben de aandacht 
van de raad omdat deze kunnen leiden 
tot hinder voor bewoners, onveilige 
verkeerssituaties en schade aan wegen. In 
deze raadsinformatiebrief kondigt het college 
onder andere aan te gaan onderzoeken hoe ze 
met verkeersmaatregelen grondtransporten 
binnen de bebouwde kom kunnen beperken.

  Het inzien van de vergaderstukken is mogelijk 
via derondevenen.raadsinformatie.nl

Wilt u iets meegeven aan de commissieleden?
Heeft u een onderwerp dat u graag wilt 
aankaarten? Of wilt u de commissieleden 
iets meegeven over een onderwerp dat op de 
agenda staat? Dat is mogelijk. Wij nodigen u 
van harte uit om in te komen spreken tijdens 
de commissie. Om in te kunnen spreken moet 
u zich aanmelden bij de griffie via griffier@
derondevenen.nl of door te bellen naar 
0297 29 16 16 en te vragen naar de griffie. U 
ontvangt dan alle informatie die u nodig heeft 
over hoe het inspreken in zijn werk gaat.

Meer weten over de gemeenteraad?
Kijk op derondevenen.raadsinformatie.nl 
als u de volledig en actuele agenda’s wilt 
inzien of wanneer u meer wilt weten over de 
gemeenteraad. Via deze website kunt u ook 
de vergaderingen van de gemeenteraad live 
meekijken of achteraf terugkijken.

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres        Postadres
Croonstadtlaan 111        Postbus 250
3641 AL Mijdrecht        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 offi ciële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 09.00 - 11.00 / 13.00 - 15.00
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële feestdagen en op de zaterdag 
tijdens de feestweek gesloten.

SERVICEPUNTEN
Het Servicepunt is alleen open op afspraak. 
Kom langs, maar kom alleen. 

Openingstijden

Abcoude
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude
Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur

Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Contactgegevens
T. 0297 58 76 00
E. info@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

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

UIT IN DE RONDE VENEN
De uitagenda met evenementen in De 
Ronde Venen. Theater, film, festivals, 
lezingen, cabaret, musicals en meer! Kijk op 
www.uitinderondevenen.nl.



Bekendmakingen en mededelingen (week 2 – 13 januari 2023)

In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. Bijvoorbeeld over bouwplannen of 
verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is een service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De 
offi  ciële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van 
offi  ciële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren 
doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

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

Dokter Koomansstraat 1 E in Abcoude Verbouw woning Z/22/223309 29-12-2022

Constructieweg 86 in Mijdrecht Verandering van de inrichting Z/22/223301 29-12-2022

Zon en Water 4 in Wilnis Vervangen schuur Z/22/223298 29-12-2022

Korenmolenweg 4 in Wilnis Renovatie verduurzamen rundveestal Z/22/223338 31-12-2022

Winkeldijk 25 in Vinkeveen Realisatie van 4 stuks 50m2 stacaravans/chalets 
op tijdelijke basis.

Z/23/223347 02-01-2023

Hoofdweg 91 in Mijdrecht Kapvergunning waardevolleboom ABEEL 
Hoofdweg 91 te

Z/23/223401 03-01-2023

Baambrugse Zuwe 143B naast 2 in 
Vinkeveen

Onderheid terras/stalling/parkeerplaats 
voorzien van divers hekwerk

Z/23/223403 03-01-2023

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
        
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de 
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Herenweg 115 in Vinkeveen aanleggen van een uitweg Z/2023/000256 04-01-2023

Wipmolen 34 in Mijdrecht Tijdelijke plaatsen van een container, dixi 
en een schaftkeet i.v.m. een verbouwing

Z/2023/000374 05-01-2023

Nabij Doude van Troostwijkstraat 52 
in Abcoude.

Tijdelijk rijplaten leggen over het gras i.v.m. 
aanbrengen damwand

Z/ 2023/000557 07-01-2023

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

Klompenmaker 27 in Wilnis het plaatsen van een dakkapel in het 
voorgeveldakvlak

Z/22/218312 30-12-2022

Demmeriksekade 15 in Vinkeveen Uitbreiding bedrijfsgebouw Z/22/217143 02-01-2023

Veldweg 1 A in Waverveen Bouwen van een loods Z/22/217698 03-01-2023

Arkenpark Mur 2 in Vinkeveen Vervangen van een bestaande woonark 
door een andere woonark

Z/22/203723 03-01-2023

Burgemeester Padmosweg 169 in Wilnis het realiseren van een voedselbos Z/22/216434 03-01-2023

Donkereind 22A in Vinkeveen het plaatsen van twee dakkapellen op het 
bijgebouw

Z/22/204442 03-01-2023

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, o.v.v. 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.

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

Botsholsedwarsweg 8B  in 
Waverveen

het uitbreiden van KDV/BSO De Stal Z/22/204146 03-01-2023

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

Veldweg 2 in Waverveen bouw van een bedrijfswoning Z/22/215911 02-01-2023

Waverveen, sectie B nummer 2162 Het vervangen van twee transformatoren Z/22/217793 02-01-2023

Groenlandse Kade 5 in Vinkeveen Het vervangen van twee transformatoren Z/22/217793 03-01-2023

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 evenementenvergunning B-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum Evenement/aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 26 augustus 2023 Autocross Abcoude Van 07.00 uur – 
22.30 uur

Perceel ten 
westen van de 
Lindewetering 
1391, in Abcoude

Afsluiting Winkeldijk , 
Lindewetering en Doude 
van Troostwijkstraat te 
Abcoude van 07.00 uur 
tot 22.30 uur. 
Versterkt geluid

Deze aanvraag ligt ter inzage bij vergunningverlening Veiligheid en Facilitair. U kunt een afspraak maken via E. iv@
derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 
24 februari 2023. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team 
Veiligheid en Facilitair, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. 
Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 291616.

Aanvraag 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 26 augustus 2023 Shantyfestival de 
Turfschippers 2023

12.00 uur – 18.00 
uur

Boeiplein 
Kerkplein 32, 
3645 EV in 
Vinkeveen

Versterkt geluid

Deze aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Veiligheid en Facilitair. U kunt een 
afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvraag 
in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en met 27 januari 2023. Deze kan ingediend worden bij de 
burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team Veiligheid en Facilitair, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag 
onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze aanvraag

Agenda gemeentepagina

Voor inwoners van Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen organiseert de gemeente 
inloopbijeenkomsten om te controleren of pand/grond goed in het ontwerpbestemmingsplan staat. Dit kan op 
onderstaande data en locaties: 

• Maandag 23 januari   Raadszaal gemeentehuis   Mijdrecht  17.00 – 19.00 uur
• Dinsdag 24 januari  Eendracht              Abcoude          17.00 – 19.00 uur
• Donderdag 26 januari  Willisstee   Wilnis  17.00 – 19.00 uur
• Dinsdag 31 januari  Ons Streven  Amstelhoek 17.00 – 19.00 uur
• Donderdag 2 februari  De vijf Bogen                         Baambrugge    17.00 – 19.00 uur
• Maandag 6 februari   De Boei   Vinkeveen  17.00 – 19.00 uur

Geef u vooraf op!
Wilt u naar een van de inloopbijeenkomsten toe? Meld u dan vooraf aan via www.derondevenen.nl/
bestemmingsplandorpskernen

Mijdrecht, verkeershinder Bozenhoven, Viergang en Anselmusstraat

Op verschillende locaties in Mijdrecht is op 16, 17 en 18 januari 2023 de stoep afgesloten. Voetgangers kunnen gebruik 
maken van de rijbaan en het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars. Op diverse locaties zullen tegelijkertijd ook 
parkeervakken worden afgesloten. In verband met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk om op de vermelde dagen 
hier niet te parkeren.

Sportgala op 20 januari in Piet Mondriaangebouw
Wie zijn dé sporters van 2022? Wie 
hebben vorig jaar de meest opmerkelijke 
sportprestaties geleverd? Dat wordt 20 
januari 2023 bekend gemaakt tijdens 
het Rondeveense Sportgala in het Piet 
Mondriaangebouw aan de Broekzijdselaan 46 
in Abcoude. De presentatie van het Sportgala 
is in handen van Patrick Lodiers. Tijdens een 
afwisselend programma met theater, dans en 
interviews wordt onthuld wie zich Sportman, 

Sportvrouw, Sportploeg, Sportvrijwilliger en 
Sporttalent van het jaar mag noemen in De 
Ronde Venen.

Het Sportgala begint om 19.30 uur (inloop 
vanaf 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 
21.15 uur. Aansluitend is er tot 22.30 uur 
gelegenheid om na te praten met een hapje 
en een drankje. Inwoners zijn van harte 
welkom het gala bij te wonen, de toegang 

is gratis. Dresscode: feestelijke kleding. 
Komt u ook? Dan graag aanmelden via 
www.derondevenen.nl/sportgala.



Bekendmakingen en mededelingen (week 2  – 13 januari 2023)

Locaties en data verkeershinder
-   Bozenhoven t.h.v. huisnummer 132 en aan de overzijde van de weg op 16 en 17 januari 2023 van 07.30 uur t/m 17.30 

uur. Er zullen tevens enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn. De halte voor het openbaar vervoer kan gewoon worden 
gebruikt.

-   Viergang is t.h.v. huisnummer 106 en aan de overzijde van de weg op 16 en 17 januari 2023 van 07.30 uur t/m 17.30 uur.
-   Anselmusstraat is t.h.v. huisnummer 42 en aan de overzijde van de weg op 17 en 18 januari 2023 van 07.30 uur t/m 17.30 

uur. De parkeerplaatsen aan de Proostdijstraat nabij de kruising met de Anselmusstraat zullen afgesloten zijn.
-   Bozenhoven is t.h.v. huisnummers 72 en 101/103 op 17 en 18 januari 2023 van 07.30 uur t/m 17.30 uur. Ter hoogte van 

huisnummer 72 zullen tevens enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn.

Reden verkeershinder:
Deze maatregelen zijn nodig i.v.m. het maken van boogzinkers door de firma Bob den Boer B.V. in opdracht van BAM 
Telecom B.V. 

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. van Wijk van de firma Van der Wal B.V. 
via T. 0182 – 36 20 08.

Wilnis, gedeeltelijke wegafsluiting Pieter Joostenlaan

Locatie afsluiting
De Pieter Joostenlaan is tussen de Willisstee en de Molmlaan op 16 januari 2023 van 7.00 uur t/m 16.00 uur gedeeltelijk 
afgesloten. Deze afsluiting geldt tevens voor voetgangers en fietsers. Voetgangers kunnen gebruik maken van de stoep 
aan de overzijde van de weg. Voor fietsers geldt een omleiding via de Burgemeester Fernhoutlaan en de Molmlaan. De 
omleidingsroute wordt aangegeven met borden. Gemotoriseerd verkeer kan passeren maar houdt u rekening met een 
langere reistijd.

Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het plaatsen van een nieuwe POP (wijkcentrale glasvezel).

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. Visser van de firma BAM Telecom B.V. via 
T. 06 – 51 24 58 94

Abcoude, gedeeltelijke wegafsluiting Kerkplein/Dorpsbrug

Locatie afsluiting
Het Kerkplein is t.h.v. van de Dorpsbrug op 16 januari 2023 van 7.00 uur t/m 12.00 uur gedeeltelijk afgesloten voor al het 
verkeer. Eén rijbaan inclusief het voetpad zal volledig afgesloten zijn. Doorgang is mogelijk middels een om en om regeling. 
Het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars. Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met een langere 
reistijd.

Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het maken van een boogzinker voor het aanleggen van een glasvezelkabel voor een zendmast 
van VodafoneZiggo door BAM Telecom B.V.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer G. Lankhaar van de firma BAM Telecom B.V. 
via T. 0172 – 63 21 21.

Vinkeveen, afsluiting parkeerplaatsen Herenweg

Locatie afsluiting
Enkele parkeerplaatsen aan de Herenweg t.h.v. van huisnummer 278 zijn op 19 januari 2023 van 07.00 uur t/m 15.30 uur 
afgesloten. Wij vragen u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren.

Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het maken van boringen t.b.v. kabels en leidingen.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met mevrouw P. Berkel-Nelemans van de firma BAM 
Telecom B.V. via T. 088 – 712 37 59.

Vinkeveen, gehele en gedeeltelijke afsluiting Gemeenlandsevaartbrug aan de Herenweg/
Achterbos

In de periode van 19 januari 2023 t/m 10 maart 2023 vinden er renovatiewerkzaamheden plaats aan de Gemeen-
landsevaartbrug tussen de Herenweg en Achterbos te Vinkeveen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma 
Griekspoor B.V. in opdracht van gemeente De Ronde Venen. 
Tijdens de werkzaamheden kan er enige verkeershinder zijn. Daarnaast moet de brug in verband met de werkzaamheden 
in onderstaande periodes geheel of gedeeltelijk afgesloten worden:

Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer
De brug is 2 periodes afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In deze periodes is voor fietsers en voetgangers wel doorgang 
mogelijk. Voor gemotoriseerd verkeer geldt een omleidingsroute die wordt aangegeven met borden. 
De brug is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tijdens onderstaande periodes:
19 januari 2023 om 07.00 uur t/m 09 februari 2023 om 17.00 uur
06 maart 2023 om 07.00 uur t/m 08 maart 2023 om 17.00 uur

Gehele afsluiting voor al het verkeer
De brug is 2 periodes volledig afgesloten voor al het verkeer. Doorgang is niet mogelijk en er geldt een omleidingsroute die 
wordt aangegeven met borden. 
De brug is volledig afgesloten voor al het verkeer tijdens onderstaande periodes:
23 januari 2023 om 07.00 t/m 24 januari 2023 om 17.00 uur
30 januari 2023 om 07.00 t/m 31 januari 2023 om 17.00 uur

Gehele afsluiting voor scheepvaart
De brug is de gehele periode afgesloten voor scheepvaart:
16 januari 2023 t/m 10 maart 2023.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer T. Baalbergen of de heer P. Bijman van de 
firma Griekspoor B.V. via T. 0252 – 672 614.


