Aanvullende maatregelen coronavirus
Start nieuwe studiejaar

Horeca

Studentenverenigingen:
NIEUWS
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Kijk op www.derondevenen.nl/corona
voor het laatste nieuws

Bezoekers moeten vooraf reserveren,
krijgen een gezondheidscheck en een vaste
Studieverenigingen en studentenzitplaats.
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Fysieke introductiebijeenkomsten zijn
toegestaan
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zijn op de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
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introductie
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Kijk hiervoor
op www.derondevenen.nl/corona
Internationaal toerisme
in kleine groepen, zonder alcohol en tot
uiterlijk
22.00
uur.
Regelingen
voor
ondernemers

Op de website van de gemeente vindt u een overzicht Op
van
de regelingen
voor
Schiphol
komt een teststraat
voor
mensen die uit Bekijk
een gebied
komenop
met een
ondernemers (vanuit de Rijksoverheid en vanuit de gemeente).
deze
oranje reisadvies.
www.derondevenen.nl/regelingenondernemers

Bestrijding brandhaarden

Reizigers worden hier getest en gaan

Kernteam van de gemeente bereikbaar
in thuisquarantaine.
Het Kernteam van de gemeente is bereikbaar. Heeft u hulp en ondersteuning nodig,
Plekken waar verwijtbaar een brandhaard is
een vraag over werk en inkomen of over het opgroeien en opvoeden van uw kinderen?
ontstaan, worden maximaal 14 dagen
Dan kunt gesloten.
u terecht
bij het Kernteam. Dit kunt u rechtstreeks benaderen via
Bijvoorbeeld een café of pretpark.
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?
Basisregels voor iedereen:
Bekijk de informatie op:
• de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus
klachten?
• Heb
dejewebsite
van de GGDrU: www.ggdru.nl
• de website
Blijf thuis. van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/corona
Werk zoveel

Aanvullende maatregelen coronavirus

Horeca is verplicht bezoekers te vragen zich
te registreren.

Fysieke introductiebijeenkomsten zijn niet
toegestaan.

Houd 1,5 meter

Vermijd te
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Fysieke introductiebijeenkomsten zijn
toegestaan als deze gericht zijn op
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uiterlijk 22.00 uur.
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mensen die uit een gebied komen met een
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handen.
mogelijk thuis.
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je koorts?
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en
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Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?

Blijf thuis.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Laat je testen.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

WERKZAAMHEDEN

Wat gaat er gebeuren?
De ventweg en het fietspad liggen
boven op een dijk die niet aan de
veiligheidsnormen voldoet. Deze worden
daarom circa 20 centimeter opgehoogd,
ter plaatse van de oprit naar de N201 en
verder naar het zuiden hiervan.
De werkzaamheden bestaan uit:
• Opbreken van het huidige asfalt
• Het op hoogte brengen van de
(vent)wegfundering
• Opnieuw asfalteren van het fietspad

Vermijd te
drukke plekken.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Mijdrecht, dijkverbeteringen aan de kade langs de
Rondweg en Mijdrechtse Zuwe
De dijkverbeteringswerkzaamheden
starten in de week van 17 augustus. De
werkzaamheden duren naar verwachting
1 week. Het werk wordt uitgevoerd door
de aannemer KWS. De aannemer werkt
tussen 07:00 - 17:00 uur.

Houd 1,5 meter
afstand, binnen
én buiten.

Was vaak je
handen.

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Stremming
Het fietspad is afgesloten. De oversteek is
nog wel bereikbaar. Fietsers worden via
de wijk Hofland omgeleid.
Op vrijdag 21 augustus wordt er
geasfalteerd en is de weg niet
toegankelijk voor auto’s. Op deze dag
worden er voorzieningen getroffen voor
fietsers en voetgangers en rijplaten
geplaatst naast de kruising waar de
werkzaamheden plaatsvinden.
Heeft u nog vragen?
Op www.agv.nl/kadelangsderondweg
vindt u alle actuele informatie. U kunt
tijdens de uitvoering ook contact
opnemen met Bert Siebert, de opzichter
van Waternet. Bert is te bereiken via
telefoonnummer 06-52480180. Of mail
naar kadelangsderondweg@waternet.nl.

N201 afgesloten tussen Vinkeveen Ir. Enschedeweg
Sinds maandag is de Provincialeweg N201
tussen Vinkeveen en de Ir. Enschedeweg
voor 2 weken afgesloten. Dit heeft te
maken met onderhoud aan het asfalt. De
werkzaamheden duren tot 24 augustus.
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.
Donderdag 20 augustus van 20.00 tot
06.00 uur is de toe- en afrit van en naar
Vinkeveen afgesloten omdat deze wordt
geasfalteerd.

Mantelzorgpas verlengd: te besteden tot en met 30 juni 2021
Mantelzorgers hebben in 2019 of eerder een Mantelzorgpas ontvangen.
Als waardering voor hun inzet als Mantelzorger. Heeft u een pas waar nog geld
op staat? Besteed het dan uiterlijk 30 juni 2021. Daarna vervalt het tegoed.
Op de website www.derondevenenpas.nl kunt u zien hoeveel geld er nog op de pas
staat. U ziet op die website ook bij welke winkels en restaurants de pas geldig is.

Kijk bij het kopje ‘Partners’ op de website om dit te zien.
De Mantelzorgwaardering gaat veranderen vanaf 2020.
Er komt dan geen geld meer op de Mantelzorgpas, maar u krijgt VVV-bonnen.
Heeft u vragen over de Mantelzorgwaardering?
Neem dan contact op met het Servicepunt via 0297 - 58 76 00.
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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 EVENEMENTENVERGUNNINGEN A-CATEGORIE (week 33 - 12 augustus)

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (week 33- 12 augustus)

November 2020				
01-11-2020 Zilveren
08.45 - 14.00 uur Start/finish HoofdGedeeltelijke wegafsluitingen
Turfloop		
weg ter hoogte van
Hoofdweg, Oosterlandweg,
			
sv Argon,
Westerlandweg en
			
Hoofdweg 85B,
Schattekerkerweg te
			
3641 PR te Mijdrecht Mijdrecht en de Hoef
				
Oostzijde te de Hoef

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
Blauwe Zegge 45 in Wilnis

Plaatsen overkapping in achtertuin

Z/20/167767

25-07-2020

Dorpsstraat 30 in Wilnis

Splitsen 1 appartement in
2 appartementen

Z/20/167814

27-07-2020

Torenlaan 21 in Abcoude

Aanvraag wijzigen van de vorige
verleende Vergunning

Z/20/167670

28-07-2020

Julianalaan 35 in Vinkeveen

Plaatsing deurkozijn in dakkapel

Z/20/167669

30-07-2020

Rendementsweg 5 in Mijdrecht

Plaatsen van een silibehuizing

Z/20/167683

30-07-2020

Tienboerenweg 15 A in Mijdrecht

Noodwoning Tienboerenweg 15-A

Z/20/167750

03-08-2020

Rietveld 19 in Mijdrecht

Plaatsen van een dakopbouw

Z/20/167794

03-08-2020

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 (week 33 - 12 augustus)
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
Vossestaart 34 in Wilnis

het vernieuwen van gevel en
kozijnen in de voorgevel

Z/20/163768

27-07-2020

Tienboerenweg 13 in Mijdrecht

Aanvraag uitbouw eerste verdieping Z/20/161978

29-07-2020

Demmerik 96 (achter) in Vinkeveen Het bouwen van een plantenkas
en verwerkingsruimte

Z/20/163284

29-07-2020

Bovenkamp 7, 7A en 7B Abcoude

Het wijzigen van de bedrijfsruimte

Z/20/164341

03-08-2020

Dijk Voetangelweg tot
Stokkelaarsbrug, sectie H,
nummer 14 in Abcoude

Dijkverbetering en groot onderhoud Z/20/165087

03-08-2020

Z/20/165658

05-08-2020

Dr. Sloetlaan 39 in Abcoude

Z/20/165757

05-08-2020

Dr Sloetlaan 39 Abcoude - berging

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (week 33 - 12 augustus)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer Datum
			verzonden
Dorpsstraat 24 in Baambrugge

Het herstellen en schilderen
van de gevel

Z/20/164818

30-07-2020

Baambrugse Zuwe 125 D
in Vinkeveen

Het vervangen van de bestaande
woning door een nieuwe villa

Z/20/164705

30-07-2020

Wilnisse Zuwe 15 B in Wilnis

Oprichten woonhuis

Z/20/159985

03-08-2020

Tussen Muijeveld 67 en
Rietveld 34 in Vinkeveen

Vervangen van brug 5180

Z/20/165839

06-08-2020

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 (week 33 - 12 augustus)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn
ingetrokken:
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer Datum
			verzonden
Plaatsen GPA antennespriet

Datum

Evenement/ Tijdstip
aanvraag		

Locatie

Activiteit

De aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een afspraak maken via email iv@derondevenen.nl of telefoonnummer 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en met 26 augustus 2020. Deze kan 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 telefoonnummer 0297 29 16 16.

BEKENDMAKING DRANK- EN HORECAWET- EN EXPLOITATIEVERGUNNING
(week 33 - 12 augustus)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat voor onderstaande inrichtingen een Drank- en Horecawetvergunning en
een Exploitatievergunning zijn verleend:
- Dorpsstraat 37A, 3641 EA te Mijdrecht verleend op 29 juli 2020 (verzenddatum 29 juli 2020)
- Amsterdamsestraatweg 1-3, 1391 AA te Abcoude verleend op 29 juli 2020
(verzenddatum 29 juli 2020)
De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via email
iv@derondevenen.nl of telefoonnummer 0297 291616.
Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

ABCOUDE, ONTHEFFING PLAATSING TIJDELIJKE CONTAINER
AAN DE PIENEMANSTRAAT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 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 Pienemanstraat, 1391 XD in Abcoude. Dit in verband
met een verbouwing van een woning.
De ontheffing geldt van zaterdag 15 augustus tot en met woensdag 30 september 2020.

Rijksstraatweg 40 in Baambrugge Verbouwing woning

Opaal 29 in Mijdrecht

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement
is ingediend:

Z/20/167183

05-08-2020

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.

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.

WILNIS. ONTHEFFING INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS AAN HET
DR. J. SEVERIJNPLANTSOEN EN HET PLAATSEN VAN ENKELE TIJDELIJKE
WOONUNITS AAN HET DS. W.A. WILLEMSEPLANTSOEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 31 juli 2020 in relatie tot de artikelen 2.10
en 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Rutges De Meern
ontheffing hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan het Dr. J. Severijnplantsoen, 3648 VB in Wilnis en enkele tijdelijke woonunits te plaatsen aan het Ds. W. A. Willemseplantsoen, 3648 VL in Wilnis. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden in opdracht van GroenWest. De speeltoestellen op alle plantsoenen zullen bereikbaar blijven en worden afgeschermd van
de bouwplaats in verband met de veiligheid.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de uitvoerder dhr. E. Boerma van de firma Rutges De Meern via T.06 82911043.
De ontheffing geldt van maandag 31 augustus 2020 tot en met vrijdag 9 april 2021.
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.
Het werkadres:
Dr. J. Severijnplantsoen, 3648 VB in Wilnis.
Ds. W.A. Willemseplantsoen, 3648 VL in Wilnis.
Ds. H. ten Brinckplantsoen, 3648 VA in Wilnis.
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