Gemeentenieuws

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)

Druktemonitor online
Drukte vermijden in tijden van corona? Het kan met de online druktemonitor. Hiermee kun je zien hoe druk het is
in verschillende recreatiegebieden, stadscentra en horeca van de provincie Utrecht.
De druktemonitor is vanaf nu online te vinden en is een handig hulpmiddel bij het vermijden van drukke plekken. De
monitor geeft niet alleen aan hoe druk het op een bepaalde plek is, maar biedt ook alternatieven. Hiermee kan de monitor
een bijdrage leveren aan de spreiding van bezoek, zodat iedereen op veilige wijze kan recreëren.
De drukte op verschillende locaties wordt doorgegeven door lokale experts, ofwel mensen die dagelijks op de
desbetreffende plekken te vinden zijn. Dat zijn bijvoorbeeld ondernemers, bewoners en terreinbeheerders. Zij geven
telefonisch een paar keer per dag door hoe druk het is. Op de website druktemonitor Utrecht kun je je aanmelden als
lokale expert.

Werkzaamheden
N201 afgesloten tussen Vinkeveen Ir. Enschedeweg
De Provincialeweg N201 tussen Vinkeveen en de Ir. Enschedeweg is vanaf 10 augustus 2 weken afgesloten. Tussen 10
augustus en 24 augustus vindt in opdracht van de provincie Utrecht onderhoud plaats aan het asfalt. Om het werk veilig
uit te voeren is de weg afgesloten.
Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de N212 en de N401. Het fietspad langs de N201 blijft gewoon te
gebruiken. De afrit naar Vinkeveen vanaf de N201 (komend van de A2) en de oprit naar de N201 (in de richting van de
A2), blijven bruikbaar.
Om de hinder te beperken wordt het werk in de vakantie uitgevoerd. KWS Infra voert het werk uit van maandag tot en met
zaterdag van 5.00 tot 23 uur. Zondag is een rustdag.
Donderdag 20 augustus van 20.00 tot 06.00 uur is de toe- en afrit van en naar Vinkeveen afgesloten omdat deze wordt
geasfalteerd.

Abcoude, wegafsluiting Theo Snoekstraat
De Theo Snoekstraat in Abcoude is op 12 augustus van 7.00 uur tot en met 17.00 uur volledig afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer.
Voor voetgangers en fietsers (wanneer zij afstappen) geldt deze wegafsluiting niet voor het voetpad aan de even zijde
van de straat.
Deze maatregel is nodig in verband met hijswerkzaamheden met een kraan voor een aanbouw.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer J. van Dam van de
firma Paul de Koker Kraanverhuur via telefoonnummer 06-108 95 902.

Officiële bekendmakingen en mededelingen (week 32 – 7 augustus)
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

Menno Simonszstraat 1 in Amstelhoek

Vervangen van de bestaande kozijnen
voor nieuwe houten kozijnen

Z/20/167331

22-07-2020

Watertuin 68 in Wilnis

Na-isoleren en gevelwijzigingen
woonark incl. het vernieuwen van het
bijgebouw

Z/20/167318

22-07-2020

Pieter Joostenlaan 26 in Wilnis

Uitbreiding brandweerkazerne Wilnis

Z/20/167346

23-07-2020

Herenweg 107 in Vinkeveen

Uitbreiding brandweerkazerne
Vinkeveen

Z/20/167349

23-07-2020

Gosewijn van Aemstelstraat 12 t/m 35 in Bouw 24 appartementen
Mijdrecht

Z/20/167386

23-07-2020

Dorpsstraat 42 A in Mijdrecht

Gevelcorrectie, gewijzigd gebruik en
herinrichting

Z/20/167391

23-07-2020

Groot Mijdrechtstraat 13 in Mijdrecht

Het ontgraven en dempen van
oppervlaktewater

Z/20/167393

23-07-2020

Dorpsstraat 35 in Mijdrecht

Muur doorbraak tussen 2 winkelpanden Z/20/167398

23-07-2020

Proostdijerdwarsweg 2 in Waverveen

Opstal en verouderde woning slopen
en het bouwen van een extra woning

23-07-2020

Z/20/167355

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

Gein-Noord 19 in Abcoude

Uitbreiden van de woning

Z/20/1632068

27-07-2020

Ringdijk 3 in Wilnis

Het uitbreiden van het bedrijfsgebouw

Z/20/163035

27-07-2020

Diamant 28 in Mijdrecht

Plaatsen fietsenberging in de voortuin

Z/20/164270

30-07-2020

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

Omschrijving

Zaaknummer

Vinkenkade 29 in Vinkeveen

Vervangende nieuwbouw voor een Z/19/155449
energie neutrale duurzaam
gebouwde woning

Datum verzonden

27-07-2020

Ondernemingsweg 2 in Mijdrecht

Het aanpassen van de gevel en
voorzien van reclame

Z/20/167024

27-07-2020

Herenweg 222 in Vinkeveen

Het uitbreiden van de woning

Z/20/161525

28-07-2020

Piet Heinlaan 5 in Amstelhoek

Het herstellen van een balkon

Z/20/164338

29-07-2020

Rietgors 4 in Mijdrecht

Uitbreiding eerste verdieping en
dakkapel aan achterzijde woning

Z/20/165260

30-07-2020

Boezemmolen 13 in Mijdrecht

Plaatsen nieuw raam zijgevel

Z/20/164708

30-07-2020

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.

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Oldenhoff 9 in Abcoude

Het uitbouwen van de woning

Z/20/167190

28-07-2020

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
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

Raadhuisstraat 21 in Wilnis

Het plaatsen van een dakopbouw

Z/20/162135

27-07-2020

