
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  

 

 
Klimaatburgemeester gezocht 

Wie wordt de Klimaatburgemeester van De Ronde Venen? Tijdens de Nationale Klimaatweek, die begint op 28 
oktober, wordt er aandacht gevraagd voor alles wat er in het land al gebeurt op het gebied van 
klimaatverbeteringen. 

 

Een buurman die zich hard maakt voor genoeg laadpalen in de buurt om elektrisch rijden te stimuleren, of de 
voorzitter van de buurtvereniging die collectief zonnepanelen inkoopt. Van kleine, persoonlijke veranderingen 
tot grotere bewegingen met maatschappelijk impact. Het zijn voorbeelden voor anderen in hun omgeving: onze 
Klimaatburgemeesters. In de week van 28 oktober spelen de Klimaatburgemeesters een belangrijke rol bij het 
inspireren van de rest van Nederland om zich ook in te zetten voor het klimaat.   

 

Ben of ken jij iemand die zich inzet voor een beter klimaat? Dit kan iets groots of kleins zijn, zoals het laten 
isoleren van je huis of minder voedsel verspillen. Geef jezelf of een ander op via iedereendoetwat.nl/NKW. 

 

 

 

 

 

 

https://www.iedereendoetwat.nl/wat-nederland-doet/nkw


Werkzaamheden 
 

Mijdrecht, verkeershinder vanwege afsluiting parkeervakken Houtzaagmolen 

Aan de Houtzaagmolen zijn ter hoogte van huisnummer 58 op 11 augustus van 7.30 uur tot 13.00 uur enkele 

parkeervakken afgesloten. In verband met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk deze dag hier niet te 

parkeren. Deze maatregel is nodig voor het verwijderen van een gasaansluiting. 

 

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

van de firma Stedin via 06 - 25 00 86 03. 

 

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Groenlandse kade 

De Groenlandse kade is op 11 augustus van 08:00 uur tot 14:00 uur in zijn geheel afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers, fietsers en aanwonenden geldt deze wegafsluiting niet. 

Het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars. Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten een 

vrije doorgang door het werk vak. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken. 

Deze maatregel is nodig voor de aanleg van drempels in opdracht van Gemeente De Ronde Venen. 

 

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

of de heer R. van Middelkoop van Gemeente De Ronde Venen 0297 – 29 16 16. 

 

Nessersluis, pontveer afgesloten 

Pontveer Nessersluis is op woensdag 11 augustus van 09.00 tot 16.00 uur afgesloten. Deze maatregel is 

nodig in verband met onderhoudswerkzaamheden.   

 

 

  



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 

Abcoude, kadastraal B perceel 
4300/ Winkelbuurt 'Land van 
Winkel 

Nieuwbouw vrijstaand bijgebouw Abcoude 
K162 

Z/21/186384 21-07-2021 

Herenweg 276 A in Vinkeveen Vervangen woonark Z/21/186607 26-07-2021 

Geinplein 3 in Abcoude Plaatsen van een onverlichte reclame 
tegen de Noordgevel 
 

Z/21/186693 27-07-2021 

Hofland nabij 170 in Mijdrecht Aanleggen nieuwe uitweg  Z/21/0007502 22-07-2021 

Hertogenstraat nabij 43 in 
Mijdrecht. 

Plaatsen tijdelijke container voor 
verbouwing woning voor de periode 3 
augustus tot en met 31 oktober 

Z/21/0007754 02-08-2021 

 
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 

Achterveld 24 in 
Vinkeveen 

Het plaatsen van een fietsenafdak 
met groen 

Z/21/183522 23-07-2021 

Proostdijstraat 39 in 
Mijdrecht 

Het plaatsen van een blokhut op 
schoolplein 

Z/21/181507 02-07-2021 

 
 
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 

Gein-Zuid 18 in Abcoude Het uitbreiden van de ligboxenstal Z/21/181916 23-07-2021 

Amstelkade 121 
Amstelhoek perceel A 
7114 

Het bouwen van een poldergemaal Z/21/179448 26-07-2021 

Hertogenstraat nabij 43 
in Mijdrecht. 

Plaatsen tijdelijke container voor 
verbouwing woning voor de periode 
3 augustus tot en met 31 oktober 

Z/21/0007754 03-08-2021 

Croonstadtlaan 111a in 
Mijdrecht 

Het plaatsen van een Geldmaat voor 
het gemeentehuis 

Z/21/181841 27-07-2021 

Demmerik 112 in 
Vinkeveen 

Het slopen van een bestaand 
kippenhok en het ter plaatse bouwen 
van een opslagruimte met een 
overkapping 

Z/21/183590 23-07-2021 

Gein-Zuid 28 in Abcoude Het verbouwen van een bestaande 
stallingsruimte/berging tot bed and 
breakfast 

Z/21/175543 16-07-2021 



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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden 

Plaswijk 45 in Vinkeveen Het plaatsen van dakopbouw 
op de woning 

Z/21/182320 22-07-2021 

Kievitsheuvel 29 in 
Abcoude 

Het plaatsen van een 
fietsenafdak met groen 

Z/21/182230 28-07-2021 

 
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. 
 
 
Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen  
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 
 

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden 

Molenland 8 in Mijdrecht  Het verbouwen van een 
boerderij 

Z/21/179029 27 juli 2021 

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



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: 

 
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. 
  

Globale locatie Omschrijving Activiteit(en) Zaaknummer Datum 

Baambrugse Zuwe 1 in 
Vinkeveen 

Uitbreiden van een 
bestaand kleinschalig 
hotel door het 
verbouwen van een 
naastgelegen bestaande 
woning naar twee 
hotelkamers, een lobby 
met receptie en het 
intact houden van een 
bestaande keuken 

Monument 
Bouw 
Het gebruiken van 
gronden of 
bouwwerken in strijd 
met het 
bestemmingsplan 
(handelen in strijd 
met regels ruimtelijke 
ordening). 
 

Z/20/157419 29-7-2021 



Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning Groot Mijdrechtstraat 17 in Mijdrecht, onderdeel 
milieu  
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben op 29 juli 2021 het besluit genomen 
om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (oprichting) voor een bedrijf voor opslag van vet op het 
adres Groot Mijdrechtstraat 17 in Mijdrecht, aangevraagd op 31 januari 2021 te verlenen. De procedure is 
geregistreerd onder zaaknummer Z/21/176739.  
 
Inzage 
Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen of mailen met de 
Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar 
info@odru.nl met het zaaknummer Z/21/176739. 
 
Procedure 
Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift 
in te dienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500DA Utrecht. De 
termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 6 augustus 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer 
informatie over de procedure kunt u contact opnemen via info@odru.nl of telefoonnummer 088 – 022 50 00. 
 
Voorlopige voorziening 
Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u een beroep instelt, en de eventuele 
gevolgen ervan, niet op. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing 
hierover om een voorlopige voorziening vragen. 
 
Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan: 
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’.  
Postbus 16005 
3500 DA te Utrecht 
 
U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u beroep heeft ingesteld met uw 
verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige 
voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Dat kan ook via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer 
informatie. 
 
 

mailto:info@odru.nl
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

