
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  

 

 
Tuintip augustus: verharding met groen 

Groen is belangrijk voor een klimaat adaptieve tuin, maar soms is bestrating nodig, bijvoorbeeld voor het 

terras, de tuinpaden, de oprit en de parkeerplaats. Ook met verharding kunt u een bijdrage leveren aan de 

biodiversiteit. Kies bijvoorbeeld voor waterdoorlatende verharding. Hierin zijn verschillende mogelijkheden. Een 

van de mogelijkheden is het leggen van een open bestratingspatroon. In de ruimte tussen de verharding kan 

het water de grond in zakken. Is de ruimte groot genoeg dan kan er zelfs nog iets groeien, zoals liggend 

vetmuur. Benieuwd naar de overige opties voor waterdoorlatende verharding? Kijk op 

https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/waterdoorlatende-verharding/?regenbestendig  

 

 

 
  

https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/waterdoorlatende-verharding/?regenbestendig


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 

Langhuis 22 in Wilnis Aanvraag fundering langs watergang 
Langhuis 22 

Z/21/187015 04-08-2021 

Botholsedwarsweg 2D in 
Waverveen 

oprichten woning met bijgebouw Z/21/187021 04-08-2021 

Kwikstaart 46 in Mijdrecht Sloop en asbestsanering Z/21/187064 05-08-2021 

Hoogstraat 18 in Abcoude Hotel/restaurant vergunning wijzigen Z/21/187125 06-08-2021 

Amstelkade 74 A in 
Amstelhoek 

Realiseren van aanlegplaats of (kleine) 
steiger 

Z/21/187308 11-08-2021 

Steven van Rumelaerstraat 63 
in Mijdrecht 

Aanvraag dakopbouw Z/21/187310 
 

11-08-2021 

Amsterdamsestraatweg 14 in 
Abcoude 

Aanvraag dakkapellen Z/21/187323 11-08-2021 

Rijksstraatweg 87 in 
Baambrugge 

Herstel biodiversiteit Paddenburg Z/21/187420 13-08-2021 

Diverse rotondes in Abcoude 
(Meerlandenweg, Meerlanden, 
Broekzijdselaan, Burg. Des 
Tombesweg) 

Plaatsen tijdelijke tekstbordjes i.v.m. het 
bekend maken van het bestaan van 
Abcoude.nl. 

Z/21/0008207 12-08-2021 

 
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 

Waeterrijck 6 in 
Vinkeveen 

Wijzigen van de buitengevels met 
stucwerk en hout en plaatsen 
dakopbouw 

Z/21/185355 06-08-2021 

Uitweg 21 A in 
Vinkeveen 

De bouw van een tuinbouwschuur Z/21/185445 06-08-2021 

Mijdrechtse dwarsweg 
35 

Herbouw van een schuur na 
calamiteit 

Z/21/184769 09-08-2021 

Haagwinde 43 in 
Abcoude 

Plaatsen van een dakkapel  
Z/21/184076 

09-08-2021 

Peppinghof 37 Plaatsen van een dakkapel 
Z/21/184921 

09-08-2021 

 
 
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 

Omloop 4 in Abcoude Wijzigingen op verleende 
vergunning Omloop 4 in Abcoude 

Z/21/184997 12-08-2021 

 
Haagwinde 121 in 
Abcoude 

Aanbrengen van een dakkapel op 
het voordakvlak 

Z/21/185342 11-08-2021 

Conincksmeer nabij 67 
in Vinkeveen 

Plaatsen tijdelijke container i.v.m. 
een tuinrenovatie voor de periode 8 
oktober 2021 t/m 26 november 
2021. 

Z/21/0007890 12-08-2021 

Granaat nabij 26 in 
Mijdrecht 

Aanleggen nieuwe uitweg. Z/21/0007843 12-08-2021 
 

Kerklaan nabij 53 in 
Vinkeveen 

Plaatsen tijdelijke (zee) 
opslagcontainer voor opslag 
materialen uit schoollokalen van de 
Jozefschool voor de periode 27 
augustus t/m 25 februari 2022. 

Z/21/0008040 12-08-2021 



Geweigerde omgevingsvergunningen  
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn geweigerd: 
 

Straatnaam Aard van het project Aanvraagnr. Datum 
weigering 

Vinkeveen, Groenlandse 
kade 59A 

Gebruik deel bestemmingsvlak voor 2e 
jachthaven 

Z/20/158246 13-08-2021 

 
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 Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van 
‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA 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 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 
beroepschrift. 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 

Dominee Bleekerhof 33 
in Abcoude 

Afwijken van het 
gebruik voor bedrijf aan 
huis 

Z/21/183265 16-07-2021 

Sectie 400 en 401 in 
Wilnis 

Veekerende afscheiding 
plaatsen 

Z/21/185492 09-08-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

September 2021     
Vrijdag 17 en 
zaterdag 18 
september 2021 

Jaarmarkt 
Mijdrecht  

Vrijdag 17-9 10.00 
uur – 20.00- uur 
Zaterdag 18-9 
10.00 uur – 17.00 
uur 

Centrum van Mijdrecht, 3641 
in Mijdrecht 

kramenmarkt 

Oktober 2021     
Zaterdag 2 
oktober 2021 

Boksgala 18.00 uur – 23.30 
uur 

Sporthal de Phoenix, 
Hoofdweg 85 3641 PR in 
Mijdrecht 

sportevenement 

November 2021     
Zondag 21 
november 2021 

De Ronde Venen 
Marathon 

10.00 uur – 15.30 
uur 

Start/finish Raadhuisplein, 
1391 CV in Abcoude 

Versterkt geluid,  
(gedeeltelijke) 
wegafsluitingen en 
verkeersmaatregelen 
zie onder de tabel 

 

De Ronde Venen Marathon (gedeeltelijke weg)afsluitingen en verkeersmaatregelen 
Abcoude. Wegafsluiting van 8:00 tot 16:00 uur  
• Raadhuisplein tussen Koppeldijk en Molenweg.  
 
Abcoude. Wegafsluiting van 9:45 tot 11:15 uur : 
• ontsluiting van de Jonkersgang naar de Lindewetering  
• ontsluiting De Cleijne Cleij naar de Lindewetering  
• ontsluiting van de Groene Wetering naar de Lindewetering  
  Baambrugge.  
 
Eenrichtingsverkeer van 9:50 tot 10:30 uur en van 10:50 tot 11:30 uur  
• De Horn vanaf Abcoude in de richting van Baambrugge.  
 
Baambrugge. Eenrichtingsverkeer van 10:05 tot 10:45 uur en van 11:05 tot 11:45 uur  
• De Zuwe vanaf Baambrugge tot en met de tunnel onder de A2, in de richting van Baambrugge naar de A2.  
 
Deze aanvragen liggen 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 3 september 2021. 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 T. 0297 29 
16 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Datum Evenement/a
anvraag 

          Tijdstip Locatie Activiteit 

November 2021     

Dinsdag 9, 
woensdag 10 en 
donderdag 11 
november 2021 

Techniek 
Driedaagse 

9 november 09.00-
15.30 uur 
10 november 09.00-
15.30 uur 
11 november 09.00-
20.30 uur 

Loods op het 
terrein van firma 
F.N. Kempen 
Oosterlandweg 
45, 3641 PV in 
Mijdrecht 

Gedeeltelijke 
wegafsluiting: 
Oosterlandweg 
tussen de Oude 
Spoorbaan en de 
Schattekerkerweg 
afgesloten voor 
doorgaand verkeer 
op 9 en 10 
november 2021 
tussen 08.00 en 
16.30 uur en op 11 
november tussen 
08.00 en 21.30 uur. 

 
De aanvraag ligt voor een periode van 6 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 zienswijze kenbaar maken tot en 
met 1 oktober 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 aanvragen kunt u krijgen via 0297 291616. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Mijdrecht, verkeersbesluit inrichten openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats  
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben 
genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: 
 
Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Souverein 16 
in Mijdrecht.     
 
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 20 augustus 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op 
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.  
 
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 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 Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. 
  



Wet Milieubeheer  
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 
 
Zij de volgende meldingen op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: 

• Jan de Lange Verhuur voor het adres: 
Cliffordweg 42 in Waverveen. De melding heeft betrekking op sloop en nieuwbouw van een machineberging. 
 

• MINC E-Commerce B.V. voor het adres: 
Rendementsweg 6 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op de (inpandige) opslag van twee 
opslagvoorzieningen met ieder een maximale opslagcapaciteit van 2.500 kg en/of liter gevaarlijke stoffen.   
 
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om 
hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.  
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak 
te maken bij: 
 
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en 
van 13.30 tot 17.00 uur. 
 
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker 
van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088 - 0225000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


