
Nieuws over corona
voor inwoners en ondernemers
De gemeente informeert u over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 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

Gemeentenieuws 

Vergaderingen technische commissies
Op woensdag 8 september zijn er 2 vergaderingen van de technische commissies. 

Woensdag 8 september 19.00 uur: Ruimtelijke Zaken
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda: 
- Ontwikkelscenario Zandeilanden als toetsingkader
- Verkeersstructuur Vinkeveen in relatie tot Dorpsvisie centrum Vinkeveen

Woensdag 8 september 19.00 uur: Samenleving en Inwonerszaken
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
- Presentatie evaluatie subsidiebeleid Rekenkamercommissie De Ronde Venen
- Lokale gezondheidsnota 2021 - 2025

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en een volledige en actuele agenda op www.derondevenen.nl > bestuur 
en organisatie > gemeenteraad

Meld je aan voor schoonmaakacties zwerfafval 
Zaterdag 18 september is het World Cleanup Day. De grootste wereldwijde opruimactie van het 
jaar! Doel is om samen zoveel mogelijk zwerfaval op te ruimen. Dit doen we ook in onze gemeente, 
samen met verschillende andere organisaties. Vanaf 10.00 uur gaan buurtbewoners in Abcoude 
het Haaglandje, de speeltuin van Haagwinde opruimen en in Wilnis gaan buren vanaf 10:00 bij 
het Vlinderbos en Maricken aan de slag.  

Doe het samen
Samen zwerfafval opruimen is een leuke manier om je omgeving schoon te maken en zorgt voor 
meer saamhorigheid in de buurt. Dus doe mee met een actie of maak zelf een actie aan en nodig 
je vrienden of buren uit om mee te doen. Want een opschoonactie heeft een positief effect op de 
buurt. En, schoon houdt schoon. 

Organiseer je een actie? Zet je actie dan wél op de kaart via de website van WorldCleanupDay.
nl. Op deze kaart zie je ook waar een Cleanup in jouw buurt wordt georganiseerd. Wil je op gaan 
ruimen, heb je daarvoor opruimmaterialen nodig en wil je het verzamelde afval laten ophalen 
door de gemeente? Stuur dan uiterlijk 6 september een mail naar NMEderondevenen@odru.nl. 

Werkzaamheden
Vinkeveen, gehele wegafsluiting Baambrugse 
Zuwe
De Baambrugse Zuwe is ter hoogte van 
huisnummer 133 op 8 september van 07.00 
uur tot 16.00 uur in zijn geheel afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers 
en fietsers geldt deze wegafsluiting niet. 
De omleidingsroute wordt aangegeven met 
borden.
Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot 
een minimum te beperken.
Deze maatregel is nodig voor het aanleggen 
van een nieuwe waterleiding die in het 
midden van de weg onder het asfalt ligt. De 
werkzaamheden zijn in opdracht van Vitens.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
mevrouw G. van Wijk van de firma Van Vulpen 
via 0183 – 61 11 04.

Mijdrecht, gedeeltelijke afsluiting fi etspad 
Proostdijstraat
Het fietspad aan de Proostdijstraat is ter hoogte 
van de antennemast op 6 september van 7.00 
uur tot 17.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Als 
fietsers afstappen kunnen zij passeren via een 
baan van rijplaten.
Deze maatregel is nodig voor 
onderhoudswerkzaamheden aan de antenne 
en antennemast.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer H. Elgersma van de firma Debru 
Hoogwerk via 0599 – 58 26 52.

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
Het gemeentehuis is weer open op de tijden 
die u van ons gewend bent.

Maandag: 8.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag: 
8.30 – 16.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 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 offi ciële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële 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@servicepuntderonde venen.nl
I.  www.servicepuntderondevenen.nl

Het servicepunt is gesloten voor bezoek. 
Wel tijdens de gebruikelijke openingstijden 
bereikbaar via telefoon en e-mail. Voor hulp 
of vragen bel 0297- 58 76 00 of mail naar 
info@servicepuntderondevenen.nl. Kijk op 
www.servicepuntderondevenen.nl voor alle 
actuele informatie.

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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 35 – 3 september 2021)

De offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan offi  ciële 
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 
offi  ciële 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

Koningsvaren 8 in Abcoude Aanvraag vergunning schutting Z/21/187707 22-08-2021

Rijksstraatweg 129 A in Baambrugge Het bouwen van een bijgebouw met 
zwembad

Z/21/187786 24-08-2021

Burgemeester Padmosweg 171 in Wilnis Definitieve aanvraag nieuwbouwwoning Z/21/187838 25-08-2021

Aquamarijn nabij 52 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container in verband 
met verbouwing woning voor de periode 7 
september t/m 19 oktober 2021

Z/21/0008635 27-08-2021

Patrijzenlaan nabij 2 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke open container in verband 
met verbouwing woning voor de periode 1 
september t/m 15 september 2021 

Z/21/0008636 27-08-2021

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

Dr. Sloetlaan 59 in Abcoude Plaatsen dakkapel en vervangen 
raamkozijnen

Z/21/185405 26-08-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Groenlandse kade 51A Vinkeveen Plaatsen damwand/beschoeiing en 
vervangen vernieuwen bestaande steigers

Z/21/184782 19-08-2021

Spoorzicht 47 in Wilnis Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/21/185100 23-08-2021

Waterpeil 1 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel in het voor 
dakvlak van het gebouw

Z/21/185380 24-08-2021

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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Donkervlietse Binnenweg 1 in 
Baambrugge

Het vergroten van de bestaande veestal 
schuur.

Z/21/186350 25-08-2021

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.

Vergunningsvrije omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding vergunningsvrij is bevonden:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Gemeente Mijdrecht Lekkage hoofdleiding Mijdrecht Z/21/185923 25-08-2021

Mijdrecht, verkeersbesluit openbare parkeerplaats inrichten 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 Bonkelaar 66 in Mijdrecht.    

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 3 september 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.

Mijdrecht, verkeersbesluit openbare parkeerplaats inrichten 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 Jacob van 
Lichtenbergstraat 3 in Mijdrecht.    

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 3 september 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.

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2021 voornoemd besluit genomen. Dit besluit is gepubliceerd 
in het elektronisch Gemeenteblad:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-254262.html

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit De Ronde Venen 2021 Samenwerkingsovereenkomst MakerSpace Amstel & 
Venen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2021 voornoemd besluit genomen. Dit besluit is gepubliceerd 
in het elektronisch Gemeenteblad:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-253714.html

Onze mandaatbesluiten en een aantal andere besluiten van algemene strekking zijn ook te vinden op lokaleregelgeving.
overheid.nl.

Offi  ciële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als 
service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend 
aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze 
beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden. 

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 melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• L.M.A. Boekhorst en L.G.W. Boekhorst voor het adres:
Gein-Zuid 18 in Abcoude. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van de bestaande rundveestal en het wijzigen van 
de dierbezetting. De uitbreiding van de ligboxenstal wordt voorzien van een emissiearm stalsysteem (BWL 2010.34.V9).

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.

Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen in uw buurt?
Gemeente De Ronde Venen plaatst alle officiële publicaties van de gemeente op officielebekendmakingen.nl. Wilt u 
geïnformeerd worden over officiële publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te 
ontvangen. Abonneren doet u op www.overheid.nl.  

Hoe werkt het?
• Ga naar www.overheid.nl
• Vul uw e-mailadres in bij ‘e-mailservice’
• Voer uw adres in en het gebied waarover u berichten wilt ontvangen
• Geef aan welk soort berichten u wilt ontvangen
• Bevestig de e-mailservice

U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mailservice

Offi  ciële publicaties als service ook in De Groene Venen
Als service plaatsen we bepaalde publicaties ook op de gemeentepagina in De Groene Venen en op onze website. Rechten 
kunnen alleen worden ontleend aan de publicatie op officielebekendmakingen.nl (elektronisch Gemeenteblad). Op 
lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden. 

Alles op 1 website
Het is nu mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid 
te vinden en te raadplegen. Alle gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook de rijksoverheid zijn verplicht 
te publiceren op officielebekendmakingen.nl. Zo is alle officiële overheidsinformatie vindbaar en toegankelijk op 
officielebekendmakingen.nl.




