
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 

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Prins Bernhardlaan 

De Prins Bernhardlaan in Mijdrecht is ter hoogte van de huisnummers 13 tot en met 21 van 16 augustus 07.00 

uur tot 16 december 16.00 uur in zijn geheel afgesloten voor al het verkeer. De omleidingsroute wordt 

aangegeven met borden. Deze maatregel is nodig in verband met het plaatsen van een kraan op de weg voor 

de nieuwbouw van 21 appartementen in opdracht van GroenWest. 

 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met meneer Bas 

Broeke van de Bébouw Midreth via 0297 – 76 01 00. 

 

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Stadhouderlaan 

Het voetpad achter de flats aan de Stadhouderlaan is van 30 augustus 8.00 uur tot 3 september 17.00 uur 

gedeeltelijk afgesloten. Deze maatregel is nodig voor werkzaamheden aan de flats op de Stadhouderlaan. 

Voetgangers kunnen passeren, maar houd u rekening met beperkte ruimte en obstakels. 

 

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

van de firma GroenWest via 088 – 012 90 00. 

 

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Anselmusstraat 

De Anselmusstraat is ter hoogte van huisnummers 31 tot en met 45 van 25 augustus 7.00 uur tot 15 

september 17.00 uur in twee fasen gedeeltelijk afgesloten. De gedeeltelijke afsluiting zal worden geregeld met 

verkeerslichten. Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met een langere reistijd. 

Deze maatregel is nodig omdat GroenWest aan Coen Hagen Utrecht opdracht heeft gegeven om groot 

onderhoud te verrichten aan 39 woningen in Mijdrecht. 

 



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

van Coen Hagedoorn Utrecht via 088 – 880 80 00. 

 

Wilnis, gedeeltelijke wegafsluiting Herenweg 

De Herenweg is ter hoogte van huisnummer 151 en 174 op 25 augustus van 07.00 uur tot 16.00 uur 

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

parkeren. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken. Deze maatregel is nodig 

voor het vervangen van een huisaansluiting. Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met een langere 

reistijd. 

 

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

Streefland van de firma BAM Infra via 034 – 847 98 77. 

 

Vinkeveen, gedeeltelijke en gehele wegafsluiting Baambrugse Zuwe 

Aan de Baambrugse Zuwe ter hoogte van huisnummer 119 tot en met 208 zullen er van 23 augustus 07.00 uur 

tot 17 september 16.00 uur asfalt-onderhoud werkzaamheden plaatsvinden.  

 

De bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden is als volgt: 

- Maandag 23 augustus tot en met vrijdag 10 september van 07:00-16:00 uur, doorgang zal met enig 

oponthoud mogelijk zijn 

- Maandag 13 september en 14 september van 07:00-17:00 uur, doorgang zal niet mogelijk zijn (alleen met 

noodzaak calamiteitendienst) 

- Woensdag 15 september tot en met vrijdag 17 September van 07:00-16:00 uur, doorgang zal met enig 

oponthoud mogelijk zijn 

 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 07.00 en 16.00 uur contact opnemen met de heer P. 

Woudstra van gemeente De Ronde Venen via 0297 – 29 18 55 

 

  



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 

Kerkplein 7 in Abcoude Interne verbouwing Z/21/186827 30-07-2021 

Herenweg 221 in Vinkeveen Uitbreiding aanbouw Z/21/186866 01-08-2021 

Kerkvaart 18 in Mijdrecht Interieur en exterieur verbouwing Z/21/186868 01-08-2021 

Langhuis 4 in Wilnis Plaatsing dakkapel aan voorzijde woning Z/21/186887 02-08-2021 

Cliffordweg 42 in Waverveen Nieuwbouw machineberging Z/21/186912 02-08-2021 

Pijlstaartlaan 48 in Vinkeveen Inrit naar voortuin  Z/21/186985 03-08-2021 

Blomswaard 25 in Abcoude Het uitbreiden van de bestaande woning Z/21/186988 03-08-2021 

Granaat nabij 26 in Mijdrecht Nieuw aanleggen uitweg Z/21/0007843 03-08-2021 

Coninckmeer nabij 67 in 
Vinkeveen 

Plaatsen tijdelijke container voor periode  
8 oktober tot en met 26 november 

Z/21/0007890 04-08-2021 

 
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 

Proostdijerdwarsweg 13 
in Waverveen 

De aanleg van twee dammen Z/21/184108 02-08-2021 

Vinkenkade 7 H in 
Vinkeveen 

Het plaatsen van een tijdelijk schuur Z/21/183264 04-08-2021 

  



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 

Kerkvaart 39 in Mijdrecht Het plaatsen van 2 dakkapellen op 
voor- en achterdakvlak en doorbraak 
in een dragende muur 

Z/21/183163 30-07-2021 

Scholeksterlaan 13 in 
Vinkeveen 

Het bouwen van een erker aan de 
voorkant van de woning 

Z/21/182909 30-07-2021 

Proostdijstraat 39 in 
Mijdrecht 

Het plaatsen van een blokhut op het 
schoolplein 

Z/21/181507 02-08-2021 

Legakkers 20 en 21 in 
Vinkeveense Plassen 

Het aanbrengen van beschoeiingen 
langs legakkers 

Z/21/179702 04-08-2021 

Hofland nabij 170 in 
Mijdrecht 

Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/21/0007502 02-08-2021 

Dr. Van Doornplein nabij 
27 en 29 in Abcoude 

Inrichten tijdelijke bouwplaats door 
Talen West B.V. te Dronten i.v.m. 
onderhoudswerkzaamheden 
huurwoningen GroenWest voor de 
periode van 27 september tot en met 
25 oktober 

Z/21/0007390 03-08-2021 



Verleende omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure  
Met ingang van  dinsdag 23 maart  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 

Koraal 41 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning 

Z/21/185477 03-08-2021 

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden 

Blomswaard 10 in 
Abcoude 

 

Het vergroten van de woning 
middels een uitbouw  

 

Z/21/186063 

 

03-08-2021 

 
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 

Dorpsstraat 5 in Wilnis Het plaatsen van een 
overkapping in de tuin 

Z/21/184510 30-07-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


