Gemeentenieuws
GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Postadres
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
Contactgegevens
T. 0297 29 16 16
F. 0297 28 42 81
E. gemeente@derondevenen.nl
Website
www.derondevenen.nl
Volg de gemeente op Facebook
facebook.com/derondevenen
instagram.com/gemeentedrv
twitter.com/gemeentedrv

Openingstijden gemeentehuis
Om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, gelden aangepaste
openingstijden.
Ma: 08.30 uur - 20.00 uur
Di t/m do: 08.30 uur - 13.30 uur
Vr: 08.30 uur - 12.30 uur
Telefonisch is het gemeentehuis
maandag t/m donderdag bereikbaar tot
17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.
U kunt het gemeentehuis alleen
bezoeken als u een afspraak heeft.
Voor eventuele wijzigingen van
openingstijden adviseren wij u om
www.derondevenen.nl te raadplegen.
Langskomen bij de gemeente?
Maak een afspraak!
Voor de balie Burgerzaken (bijvoorbeeld
voor
paspoort,
ID-kaart,
rijbewijs
of uittreksels) maakt u een afspraak
via www.derondevenen.nl/afspraak of
telefonisch: 0297 29 16 16.
De balie Omgevingszaken is open
op afspraak, maandag tot en met
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
U maakt een afspraak door te mailen naar
E. omgevingszaken@derondevenen.nl.
AFVALBRENGSTATIONS
Afvalbrengstation Mijdrecht
Industrieweg 50 | 3641 RM Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 uur - 12.00 uur
en 12.30 uur - 16.00 uur
Vr. 9.00 uur - 12.00 uur
Za. 9.00 uur – 12.00 uur en 12.30 uur - 16.00 uur
Op ofﬁciële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op ofﬁciële feestdagen en op de zaterdag
tijdens de feestweek gesloten.
SERVICEPUNTEN
Diensten op het gebied van wonen, zorg,
welzijn, en ondersteuning bij digitale
diensten van de gemeente.
T. 0297 58 76 00 (alle vestigingen)
E. info@servicepuntderondevenen.nl
I. www.servicepuntderondevenen.nl
Het is weer mogelijk om zonder afspraak
langs te komen op de Servicepunten
in Abcoude, Wilnis en Mijdrecht.
Abcoude is dagelijks geopend van
09.00 tot 13.00 uur. Wilnis en Mijdrecht
van maandag t/m donderdag van
09.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 09.00
tot 13.00 uur. Het maken van afspraken
blijft daarnaast ook nog steeds mogelijk.
Servicepunt in Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Servicepunt in Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis
Servicepunt in Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Servicepunt in Abcoude
De Angstelborgh
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57
info@degroenevenen.nl

Werkzaamheden

Maaiwerkzaamheden A2
In week 36 worden maaiwerkzaamheden verricht op en langs de A2. Hiervoor worden in de
nacht van 1 op 2 september de op- en afritten bij Vinkeveen en Abcoude bij toerbeurten afgezet
en als omleiding gebruikt.
Op dinsdag 1 september van 20.00 uur tot woensdag 2 september 05.00 uur:
- Wordt de afrit A2 Breukelen, vanuit Utrecht afgesloten.
Het verkeer wordt opgeleid via de A2 aansluiting Vinkeveen.
- Wordt de afrit A2 Vinkeveen, vanuit Utrecht afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid via de A2 aansluiting Abcoude.
- Wordt de toerit A2 Abcoude, richting Amsterdam afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid via de A2 aansluiting Vinkeveen.
- Wordt de afrit A2 Abcoude, vanuit Amsterdam afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid via de A2 aansluiting Vinkeveen.
- Wordt de toerit A2 Vinkeveen, richting Utrecht afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid via de A2 aansluiting Abcoude.
- Wordt de toerit A2 Breukelen, richting Utrecht afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid via de A2 aansluiting Vinkeveen.

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

Mijdrecht, tijdelijke afsluiting parkeerplaatsen aan de Trasmolen en Houtzaagmolen.
Aan de Trasmolen ter hoogte van de nummers 1 tot en met 14 en de Houtzaagmolen ter hoogte
van de nummers 48 tot en met 82 zullen van 9 september 7.30 uur tot en met 11 september
16.30 uur per keer enkele parkeerplaatsen worden afgesloten.
Deze maatregel is nodig in verband met werkzaamheden aan de daken met behulp van een
hoogwerker.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met
mevrouw E. Kool van de firma Elite Ventilatie B.V. via 0347 32 62 06.

Officiële bekendmakingen en mededelingen
(week 35 – 28 augustus 2020)
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

Rectificatie publicatie 11-08-2020
Dorpsstraat 30 in Wilnis moet zijn
Dorpstraat 30A in Wilnis

Splitsen 1 appartement in 2 appartementen

Z/20/167814

27-07-2020

Groenlandse kade 59 in Vinkeveen

Aanvraag omgevingsvergunning ten
behoeve van wijziging van een reeds
afgegeven vergunning

Z/20/168238

13-08-2020

Baambrugse Zuwe 141 D in
Vinkeveen

Aanvraag tweede inrit

Z/20/168243

13-08-2020

Stationsstraat 46 in Abcoude

Verbouw zolderverdieping

Z/20/168255

16-08-2020

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
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

Oudhuijzerweg 4 in Wilnis

Het verbouwen van de woning

Z/20/165842

11-08-2020

Groot Mijdrechtstraat 17 G1 in
Mijdrecht

Tijdelijke opslag van containers (ca 10 ton)
schroot

Z/20/165833

17-08-2020

Achterbos 49 in Vinkeveen

Aanbrengen betonnen erfverharding

Z/20/165571

18-08-2020

Dr. J. Severijnplantsoen, Ds H
ten Brinckplantsoen en Ds. W.A.
Willemseplantsoen in Wilnis

Verduurzaming van 54 woningen

Z/20/166150

19-08-2020

Koppeldijk 28 in Abcoude

Opwaarderen van de bestaande woning

Z/20/165615

19-08-2020

ABCOUDE, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE VENNICXSTRAAT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 augustus 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 Vennicxstraat 1391 VK in Abcoude. Dit in verband met een verbouwing van een woning.
De ontheffing geldt van zaterdag 29 augustus 2020 tot en met zaterdag 3 oktober 2020.
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.

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)

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 MiddenNederland 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.

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 een verzoek tot het opleggen van
maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:
Ontvangstdatum verzoek: 1 juli 2020
Inrichting: Escape Mijdrecht
Adres: Dorpsstraat 37A in Mijdrecht
Betreft: Lozen van bedrijfsafvalwater zonder geleiding door
een vetafscheider en slibvangput.
Ter inzage
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de
afdeling Juridische zaken en Vergunningverlening van de
Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 – 022 50 00.
Het verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften
ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen
mogelijk.

Vervolg - Officiële bekendmakingen en mededelingen (week 35 – 28 augustus 2020)
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Dr. Mees ten Oeverlaan 1 in Wilnis

Plaatsen van een nieuwe schuifpoort

Z/20/163197

13-08-2020

Demmerik 7, 7A en 9 Vinkeveen
(aangevraagd op Demmerik 7 in
Vinkeveen)

Nieuwbouw van twee woningen en een
zomerwoning

Z/20/164254

13-08-2020

Dominee Bleekerhof 3 in Abcoude

Uitbreiden aan de achterzijde van de
bestaande bergruimte

Z/20/165699

13-08-2020

Kleiweg 1 en 1a in Baambrugge

Uitbreiden van de bestaande pastorie met
vestiging huisartsenpraktijk

Z/20/165695

13-08-2020

Gagelweg 8 in Wilnis

Bouw rundveestal en uitbreiding
werktuigenberging

Z/19/143045

13-08-2020

Pienemanstraat 4 in Abcoude

Het realiseren van een muurdoorbraak

Z/20/166143

20-08-2020

’t Markvelt 10 in Abcoude

Het aanvragen van een sloopvergunning

Z/20/164886

21-08-2020

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 MiddenNederland, 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR “KAPPEN”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Activiteit

Zaaknummer

Datum verzonden

Scholeksterlaan 1 t/m 71 in
Vinkeveen

Kappen van 21 bomen in verband
met ernstige schade aan de
omgeving

Kappen

Z/20/166782

12-08-2020

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 ingediend worden bij de Rechtbank MiddenNederland, 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

Groot Mijdrechtstraat 39 in Mijdrecht

Het uitbreiden van het bestaande
silopark met 2 - 3 Silo's.

Z/20/166146

12-08-2020

Meerkoet 10 in Mijdrecht

Het aanpassen van de gevel van de
garage

Z/20/166300

12-08-2020

De Duiker 9 in Wilnis

Het geheel vernieuwen van het
woonschip op bestaande betonbak

Z/20/164710

17-08-2020

ONTWERP BESCHIKKING 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:
Globale locatie

Omschrijving

Activiteit(en)

Zaaknummer

Datum

Gein-Zuid 18 in Abcoude

Bouwen van een loods

- Bouw
- Gebiedsbescherming

W-2018-0337

25-08-2020

Zienswijze indienen
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.

BAAMBRUGGE, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE ZUWE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 augustus 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 Zuwe 1396 KL in Baambrugge. Het werkadres is Dorpsstraat 1396 KJ in Baambrugge. Dit in verband met een
verbouwing van een woning.
De ontheffing geldt van dinsdag 1 september 2020 tot en met vrijdag 1 januari 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.

AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN A-CATEGORIE
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum

Evenement/
aanvraag

Tijdstip

Locatie

Activiteit

De Ronde Venen
Marathon

09.00 uur – Start/finish Raadhuisplein, (Gedeeltelijke) wegafsluitingen
16.00 uur
1391 CV te Abcoude
in de dorpen Abcoude en
Baambrugge:
09.00 uur – 16.00 uur:
Raadhuisplein/Hulksbrug tussen
Koppeldijk en Molenweg/
Hoogstraat
09.00 uur – 11.00 uur:
Winkeldijk tussen het tunneltje
onder de A2 en de Koppeldijk
09.30 uur – 11.00 uur:
Raadhuislaan, Heinkuitenweg en
Holendrecht tussen Raadhuisplein
en Torenlaan
Eénrichtingsverkeer
09.15 uur – 11.15 uur
De Horn tussen Abcoude en
Baambrugge
Alleen verkeer richting
Baambrugge toegestaan
09.15 uur – en 11.15 uur
De Zuwe van Baambrugge tot en
met de tunnel onder de A2
Alleen verkeer vanuit Baambrugge
naar de A2 is toegestaan

November 2020
Zondag 15 november

De aanvraag ligt 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 11 september 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 0297 29 16 16.

ABCOUDE, ONTHEFFING PLAATSEN TIJDELIJKE TEKSTBORDJES AAN DE ROTONDES MEERLANDEN/STARNHEIM,
BROEKZIJDSELAAN/NIEUWE AMSTERDAMSEWEG, MEERLANDENWEG/PADDENBURG EN DE BURG. DES
TOMBESWEG/OPRIT A2

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 augustus 2020in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan OVAB Ondernemingsvereniging Abcoude-Baambrugge
ontheffing hebben verleend om tijdelijke tekstbordjes te plaatsen aan de rotondes Meerlanden/Starnheim, Broekzijdselaan/
Nieuwe Amsterdamseweg, Meerlandenweg/Paddenburg en de Burg. des Tombesweg/oprit A2.
Dit in verband met het bekend maken van het bestaan van Abcoude.nl wat in verband met het coronavirus dit jaar niet het
juiste effect heeft gehad.
De ontheffing geldt van 1 september 2020 tot en met 1 september 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.

PUBLICATIE VERKEERSMAATREGEL
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 Langhuis 9, 3648 LJ
in Wilnis.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 28 augustus 2020 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 een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Ruud Burggraaff Landschapsverzorging voor het adres:
Botsholsedijk 3A in Waverveen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een bedrijf en omvat tevens het stallen
van machines en bedrijfsvoertuigen, het plaatsen van een bovengrondse dieseltank en het in gebruik nemen van een
kantoorunit.
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:

Vervolg - Officiële bekendmakingen en mededelingen (week 35 – 28 augustus 2020)
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur.

• M. Poen voor het adres: Wilnisse Zuwe 15 in Wilnis. De melding heeft betrekking op het starten van de inrichting.
Het betreft een kraamhotel voor vier paarden en een schapenfokkerij met zestien schapen en één ram.

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 – 022 50 00.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven 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:

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 een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Groene Hart Camping Fam. de Jong voor het adres:De Hoef Oostzijde 119 in De Hoef. De melding heeft betrekking op het
ruimer huisvesten van de varkens, het realiseren van een uitloop en een wijziging van de veebezetting.
• De Overhaal B.V. voor het adres: Donkervlietse Binnenweg 1 in Baambrugge.
De melding heeft betrekking op het verplaatsen van de mestzak.

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA 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 – 022 50 00.

