
Gemeentenieuws 

Nieuws over Corona 

Nieuws over corona voor inwoners en ondernemers 

De gemeente informeert u over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en steunmaatregelen voor 

ondernemers. 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  

 

 
Werkzaamheden 

Vinkeveen, verkeershinder Herenweg 

De Herenweg is ter hoogte van huisnummer 71 van 2 augustus 7.00 uur tot en met 3 augustus 16.00 uur 

gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars en winkels en bedrijven zijn 

gewoon bereikbaar. 

Deze maatregel is nodig voor het repareren van de waterleiding naar aanleiding van de calamiteit enige weken 

geleden. Er is geprobeerd de werkzaamheden gelijktijdig op 29 en 30 juli met Volker Wessels Telecom te laten 

uitvoeren maar dit was helaas door de beperkte ruimte niet mogelijk. 

Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met een langere reistijd en uiteraard proberen wij de 

verkeershinder tot een minimum te beperken. 

 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer T. Bosch 

van Vitens via 06 51 08 24 47. 

 

 

  



Officiële bekendmakingen en mededelingen 

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 

Scholeksterlaan 18 in 
Vinkeveen 

Plaatsen dakopbouw Z/21/185917 14-07-2021 

Scholeksterlaan 8 in 
Vinkeveen 

Plaatsen dakopbouw Z/21/185920 14-07-2021 

Ringdijk 2e bedijking 16 in 
Mijdrecht 

Lekkage hoofdleiding Mijdrecht Z/21/185923 14-07-2021 

Perceel D 2363 in Waverveen Nieuw te bouwen woning Z/21/185939 14-07-2021 

Blomswaard 10 in Abcoude Vergroten woning middels uitbouw op de 
begane grond 

Z/21/186063 15-07-2021 

Vossestaart 44 in Wilnis Realiseren dakkapel achterzijde woning Z/21/186076 16-07-2021 

Vermogenweg in Mijdrecht Bouwen nieuw bedrijfspand Z/21/186109 16-07-2021 

Vinkenkade 7 G in Vinkeveen Het vervangen van een bestaande 
woonark 

Z/21/186171 19-07-2021 

Groenlandse kade 12 in 
Vinkeveen 

Vervangende nieuwbouw woonhuis Z/21/186216 19-07-2021 

Houtzaagmolen 43 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel Z/21/186248 19-07-2021 

Donkervlietse Binnenweg 1 in 
Baambrugge 

Het uitbreiden van de rundveestal Z/21/186350 21-07-2021 

Dr. Van Doornplein nabij 27 en 
29 in Abcoude. 

Aanvraag tijdelijke bouwplaats voor de 
periode 27 september tot en met 25 
oktober 

Z/21/0007390 20-07-2021 

 
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 

Kerkvaart 39 in Mijdrecht Het wijzigen van de voorgevel en de 
doorbraak in een dragende muur 
begane grond 

Z/21/183163 19-07-2021 

Scholeksterlaan 13 in 
Vinkeveen 

Het bouwen van een erker aan de 
voorkant van de woning 

Z/21/182909 19-07-2021 

Ruigekade 20B in De 
Hoef 

Bouw van een bijbehorend bouwwerk Z/21/184691 20-07-2021 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
  

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden 

Steven van 
Rumelaerstraat 51 in 
Mijdrecht 

Plaatsen van een dakopbouw Z/21/183357 19-07-2021 

Rietveld 15 in Mijdrecht Uitbreiden aanbouw, plaatsen luifel 
en dakopbouw op de woning  

Z/21/183904 19-07-2021 

Koningsvaren 59 in 
Abcoude 

Vergroten woning met houten 
uitbouw aan achterkant 

Z/21/183861 20-07-2021 

Kadastraal 1974 sectie F 
in Vinkeveen 

Plaatsen van een steiger  Z/20/173113 20-07-2021 

Amstelkade 119 in 
Amstelhoek 

Dakopbouw en het plaatsen van een 
nieuw dak 

Z/21/181277 19-07-2021 

Van Voorthuijsenhof 
nabij 21 te Abcoude 

Inrichten tijdelijke bouwplaats door 
Talen West B.V. voor renovatie 
huurwoningen GroenWest voor de 
periode van 23 augustus tot en met 
15 oktober 

Z/21/0006553 21-07-2021 

Vinkenkade nabij 63 te 
Vinkeveen. 

Plaatsen tijdelijke laad- en losplaats 
voor een nieuw te bouwen woning  
Plaswijk in Vinkeveen voor de 
periode 16 september tot en met 31 
maart 

Z/21/0006252 22-07-2021 



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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden 

Amstelkade 119 in 
Amstelhoek 

Dakopbouw en het plaatsen 
van een nieuw dak 

Z/21/181277 16-07-2021 

Molmlaan 15 in Wilnis Realiseren van een uitbouw 
aan de rechterkant 

Z/21/180343 16-07-2021 

 
 
Intrekking omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken: 
 

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden 

Mijdrechtse Zuwe 66 in 
Amstelhoek  

De bouw van 2 
appartementenblokken met in 
totaal 18 appartementen  

Z/21/185427 19-07-2021 

 
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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. 
 
 
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 

Herenweg 43 A in 
Wilnis 

Renovatie / verbouwen 
van het woonhuis. 

Z/21/182650 15-07-2021 

Gein-Noord 72 in 
Abcoude 

Plaatsen dakkapel op 
voordakvlak 

Z/21/183088 20-07-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Datum Evenement/aan
vraag 

          Tijdstip Locatie Activiteit 

Zondag 19 
september 2021 

Vlooienmarkt 09.00 uur – 16.00 
uur 

Parkeerterrein nabij 
zandeiland 1, 3645 in 
Vinkeveen  

Verkoop 2e 
hands 
spullen 

 

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 13 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 evenement’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 
29 16 16. 
 
 
Aangevraagde evenementenvergunning B-categorie 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend: 
 

Datum Evenement/aan
vraag 

          Tijdstip Locatie Activiteit 

Vrijdag 29 en 
zaterdag 30 
oktober 2021 

Veiling  Zaterdag 20.00 
uur – 02.00 uur 
Zondag 19.00 uur 
– 02.00 uur 

Schattekerkerweg 6, 1426 
AJ in De Hoef  

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 10 september 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 evenement’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen 
via 0297 29 16 16. 
  



Besluiten aanpassing welstandsnota 
De gemeenteraad heeft op 5 juli 2021 besloten de welstandsnota ‘Welstand De Ronde Venen’ te wijzigen door 
twee beeldkwaliteitsplannen toe te voegen: het  
beeldkwaliteitsplan Demmerik 58 en beeldkwaliteitsplan Demmerik 122-124. Deze besluiten zijn gepubliceerd 
in het elektronisch Gemeenteblad: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-239157.html 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-231991.html 
 
Tijdelijk mandaatbesluit zomer 2021 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 juni 2021 besloten het Tijdelijk mandaatbesluit 
zomer 2021 vast te stellen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-218708.html 
Regionaal kader handhaving op kwaliteit bij professionele Wmo-dienstverlening 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2021 besloten het Regionaal kader handhaving op 
kwaliteit bij professionele Wmo-dienstverlening, herziene versie 23-04-2021, als beleidsregels in de zin van 
artikel 1:3 lid 4 Awb vast te stellen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-231014.html 
2e wijziging Mandaat- en aanwijzingsbesluit DPG - GGDrU gemeente De Ronde Venen 2017 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2021 besloten het 2e wijziging Mandaat- en 
aanwijzingsbesluit DPG - GGDrU gemeente De Ronde Venen 2017 vast te stellen. Dit besluit is gepubliceerd 
in het elektronisch Gemeenteblad: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-232004.html 
Eerste Wijziging Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente De 
Ronde Venen 2021 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2021 besloten de Eerste Wijziging Beleidsregels 
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente De Ronde Venen 2021 vast te stellen. Dit 
besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-240106.html 
 
Deze welstandsnota, mandaatbesluiten en beleidsregels zijn ook te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl. 
 
Officiële publicatie 
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op 
www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit 
betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl 
(Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit 
moment gelden.  
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