Gemeentenieuws
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

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)

Telefonisch is het gemeentehuis
maandag t/m donderdag bereikbaar tot
17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.

Gemeentepagina gaat
tijdelijk verhuizen
In de weken 31, 32, 33 en 34 verschijnt de
Groene Venen niet. Kijk in die periode voor
gemeentelijk nieuws en mededelingen op
www.derondevenen.nl.
De gemeente publiceert éénmalig,
op woensdag 12 augustus, officiële
bekendmakingen en mededelingen in
weekblad de Nieuwe Meerbode.

Werkzaamheden
Smal Weesp; mededeling; stremming
In verband met werkzaamheden geldt het
volgende:
- Stremming sluis Driemond
• maandag 27 juli 2020 07:00 tot 18:00 uur
• vrijdag 31 juli 2020 07:00 tot 18:00 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@servicepuntderondevenen.nl
I. www.servicepuntderondevenen.nl
Het is weer mogelijk om zonder afspraak
langs te komen op de Servicepunten
in Abcoude, Wilnis en Mijdrecht.
Abcoude is dagelijks geopend van
09.00 tot 13.00 uur. Wilnis en Mijdrecht
van maandag t/m donderdag van
09.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 09.00
tot 13.00 uur. Het maken van afspraken
blijft daarnaast ook nog steeds mogelijk.
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

Officiële bekendmakingen en mededelingen (week 30 – 24 juli 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:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Rijksstraatweg 81 in Baambrugge

Bestaande schuur vervangen door
zorgwoning

Z/20/166627

09-07-2020

Langhuis 10 in Wilnis

Het plaatsen van een dakkapel

Z/20/166660

09-07-2020

Bonkelaar 16 in Mijdrecht

Het realiseren van een dakopbouw

Z/20/166729

09-07-2020

Donkervlietse Binnenweg 3 in
Baambrugge

Uitbreiden/renoveren van de bestaande
woning

Z/20/166730

09-07-2020

Baambrugse Zuwe 133 in Vinkeveen

Aanleg van een kelder met autolift

Z/20/166728

09-07-2020

Hoofdweg in Waverveen

Kapvergunning Hoofdweg Waverveen

Z/20/166757

10-07-2020

Scholeksterlaan 1 in Vinkeveen

kappen 21 Metaseqouia's Scholeksterlaan
Vinkeveen

Z/20/166782

10-07-2020

Herenweg 293 D in Vinkeveen

Het plaatsen van een nieuwe ark

Z/20/166789

12-07-2020

Jonkersgang 5 in Abcoude

Het realiseren van een dakkapel in het
voordakvlak

Z/20/166830

13-07-2020

Herenweg 98 in Vinkeveen

Vervangen beschoeiing, verbreden en
vernieuwen toegangsbrug

Z/20/166821

13-07-2020

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

VERGUNNINGSVRIJE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding vergunningsvrij is bevonden:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Ds H ten Brinckplantsoen 1 in Wilnis

Aanvraag tijdelijke bouwplaats
Brinckplantsoen in Wilnis

Z/20/166427

09-07-2020

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn geweigerd:
Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum weigering

Lange Coupure 2 in
Abcoude

Wijzigen gebruik van kantoor
naar een woning met kantoor
en wijzigen gebouw

Bouw
Handelen in strijd
met regels RO

W-2018-0043

01-07-2020

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 MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA 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 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 beroepschrift.
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VINKEVEEN, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING
CONTAINER AAN A CHTERBOS
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op
17 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 Achterbos 3645 CA in Vinkeveen. Dit in
verband met een verbouwing van een woning.
De ontheffing geldt van dinsdag 28 juli 2020 tot en met
donderdag 1 oktober 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 MiddenNederland 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.

Vervolg - Officiële bekendmakingen en mededelingen (week 30 – 24 juli 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.

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Mijdrechtse Dwarsweg 2 in
Vinkeveen

Toevoegen van 1 padelbaan met 4
lichtmasten ter plaatse van bestaande
tennisbaan

Z/20/160220

02-07-2020

Herenweg 72 in Wilnis

Uitbreiding woonhuis

Z/20/159042

10-07-2020

Westerlandweg 4B Mijdrecht
(aangevraagd op Hoofdweg 74A in
Mijdrecht)

Verbouwen van schuur tot woning

Z/20/161020

13-07-2020

Barnsteen 18 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakkapel

Z/20/163937

13-07-2020

Amstelkade 49 in Wilnis

Baggeren Wilnis Bovenlanden fase 2

Z/20/163764

13-07-2020

Molenkade 20 R 47 in Vinkeveen

Het verbreden van het balkon en het
toevoegen van een raam

Z/20/165179

13-07-2020

Barnsteen 18 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakkapel

Z/20/163937

13-07-2020

Soling 13 in Vinkeveen

Het plaatsen van Damwand

Z/20/163868

15-07-2020

De Lindeboom 25 in Mijdrecht

Het verplaatsen van de technische installatie Z/20/162566

16-07-2020

Mennonietenbuurt 22 in
Amstelhoek

Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning

16-07-2020

Z/20/160869

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.

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

Op het kadastrale perceel A 3688
(nabij Rietvoorn en Wethouder van
Damlaan) in Wilnis

Het realiseren van een autobrug 'De
Maricken'

Z/20/164460

15-07-2020

Baambrugse Zuwe 125 D in
Vinkeveen

Het vervangen van de bestaande woning
door een nieuwe villa

Z/20/164705

16-07-2020

MIJDRECHT, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE AQUAMARIJN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 juli 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
Aquamarijn 3641 XG in Mijdrecht. Het werkadres is Smaragd 3641 XK in Mijdrecht. Dit in verband met een verbouwing van
een woning.
De ontheffing geldt van 1 augustus 2020 tot en met 31 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.

MIJDRECHT, HET INRICHTEN VAN EEN OPENBARE PARKEERPLAATS TOT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
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 parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Helmstraat 50,
3641 EV in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 24 juli 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 te 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.

