“Neem je verantwoordelijkheid:
voor jezelf en voor anderen”

De zomerperiode is achter de rug, nog steeds hebben we te maken met het coronavirus. Hoewel
we het wel zouden willen, is het niet opeens verdwenen. Nog steeds zijn er tal van maatregelen
die zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. Het gaat niet om één regel, maar om
wisselende wetgeving en adviezen. Samen dragen die ertoe bij dat mensen niet weer ernstig
ziek worden en de gezondheidszorg goed kan blijven functioneren.
Het coronavirus is een ongrijpbaar virus. Het
effectief bestrijden hiervan is een continue
zoektocht naar het beste. Tegelijkertijd willen
we dat de samenleving zo normaal mogelijk
blijft functioneren. De verschillende regels en
adviezen zijn door al die ingewikkelde keuzes
niet altijd makkelijk te begrijpen.
Vaak wordt gevraagd: “is het allemaal nog
wel nodig?”. Een logische vraag: het valt nu
wel mee met het aantal besmettingen. Als je
de cijfers van nu ziet, zou je bijna vergeten dat
het vóór de zomervakantie heel anders was.
Tijdens de eerste golf van het coronavirus zijn
in De Ronde Venen zo’n 100 mensen besmet
geweest, ongeveer de helft daarvan heeft
in het ziekenhuis gelegen, 13 mensen zijn
overleden. Veel inwoners zijn geconfronteerd
met leed en verdriet in hun directe omgeving,
binnen en buiten onze gemeente. Inderdaad
valt het nu gelukkig mee. Toch zijn inmiddels
weer ongeveer 40 mensen besmet met het
coronavirus. Dit heeft nu gelukkig (nog)
niet geleid tot ziekenhuisopnamen of het
overlijden van mensen.
De gevreesde ‘tweede golf’ is er op dit moment
niet, maar kan zomaar ontstaan. Nu, of als de
herfst en winter er weer aankomen. Dat wil
toch niemand lijkt me.
Daarom is alertheid nodig. Vandaar die mix
van wisselende wetgeving, regels en adviezen.
Iedereen weet dat het moeilijk is je altijd aan
al die afspraken te houden. We zien dat zelfs
mensen met een voorbeeldfunctie soms
fouten maken. De verleiding is groot daar

Sport

de discussie over te gaan voeren. Of energie
te steken in het bestrijden van regels die
tegenstrijdig (lijken te) zijn. Of de effectiviteit
van handhaving aan de orde te stellen.
Een kritische benadering van wat we met
elkaar afspreken is natuurlijk nodig. Maar
volgens mij is vooral nodig dat iedereen zelf
zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. In
je dagelijkse gedrag. In de manier waarop
je omgaat met alle regels en adviezen. Ik
ben ervan overtuigd dat je met je gezonde
verstand eraan kan bijdragen dat het virus
zich niet verder verspreidt. Daarom is mijn
oproep: neem die verantwoordelijkheid. Doe
het voor je zelf. En doe het voor de ander.
27 mei 2020
Maarten Divendal
Burgemeester De Ronde Venen

Heb je klachten?
.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

vanaf 1 juni

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

Schud geen
handen.

Thuis mag je maximaal 6 personen (exclusief
kinderen t/m 12 jaar) ontvangen. Dit geldt
binnen, op het balkon en in de tuin. Houd
altijd 1,5 meter afstand van elkaar

Kom je terug uit een gebied met een oranje
reisadvies vanwege corona? Dan ga je 10
dagen in thuisquarantaine.

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt,
zetten we samen een stap vooruit.

Laat je testen.

Bezoek thuis

Terug van vakantie

Basisregels voor iedereen

Blijf thuis.

Hoe houden we het coronavirus buiten de deur?

Vermijd drukte.

Was vaak je handen.

Hoest en nies
in je elleboog.

Gebruik papieren
zakdoekjes.

Voor het sporten en het gebruik van
sportaccommodaties
zijn
door
de
sportbonden en de beheerders richtlijnen en
adviezen opgesteld. Deze zijn gebaseerd op
adviezen van het RIVM. Sportverenigingen
en sportaccommodaties geven ieder op
hun eigen wijze invulling aan de regels en
adviezen. Daarbij houden zij tevens rekening
met de voorschriften van de veiligheidsregio.
De regels kunnen per accommodatie/
vereniging verschillen. Dat komt omdat de
omstandigheden per accommodatie kunnen
verschillen. Zo kan bijvoorbeeld niet bij alle
kleedkamers en sportkantines 1,5 meter
afstand in acht genomen worden.
De richtlijnen/regels van sportbonden/
sportverenigingen/sportaccommodaties gaan
onder meer over:
• Het vervoer naar de accommodatie van
(uit)wedstrijden
• De aanwezigheid van publiek/ouders bij
trainingen en wedstrijden
• Het in acht te nemen van afstand tussen
personen vóór, tijdens en na wedstrijden
en trainingen
• De
toegankelijkheid/gebruik
van
verenigingsgebouwen zoals kantines,
kleedkamers en douches
Als
je
naar
een
sportvereniging/
sportaccommodatie gaat, informeer je dan
goed over de coronaregels die daar gelden en
houd je daar aan. De regels en afspraken zijn
te vinden via de website van de vereniging.

De winkel
• Blijf thuis als je verkouden bent of griep
heeft. Vraag familie of buren om uw
boodschappen te doen. Of bestel deze
online
• Gebruik in de winkel een wagentje of een
mandje voor uw boodschappen
• Raak alleen het product aan dat u nodig
heeft
• Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel
• Houd 1,5 meter afstand van het
winkelpersoneel en de anderen. Ook vóór
de winkel
• Betaal het liefst met pin of contactloos
• Volg altijd aanwijzingen op van het
personeel

Horeca
Het is altijd verplicht:
• Om te reserveren. Dit kan vooraf of aan de
deur
• Een gezondheidscheck te doen
• Een vaste zitplaats te hebben
Alle bezoekers wordt gevraagd zich te
registreren op vrijwillige basis.
Het aantal mensen dat wordt toegelaten
in zaak of op terras is afhankelijk van de
beschikbare ruimte
De 1,5 meter is niet verplicht voor:
• Kinderen tot 18 jaar
• Huishoudens
• Hulpbehoevenden
• Terras met kuchscherm

Testen op coronavirus
Heb je milde klachten die passen bij het
coronavirus? Zoals verkoudheid, niezen,
keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling
verlies van reuk of smaak?
• Laat je dan zo snel mogelijk testen.
• Bel 0800-1202 voor een afspraak. Houd je
burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Of
maak online een afspraak: rijksoverheid.nl/
coronatest en log in met je DigiD.
• Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om je te
laten testen.
Heb je ernstige klachten die passen bij het
coronavirus? Zoals benauwdheid, hoge koorts,
of je voelt je steeds zieker worden?
• Bel direct je huisarts of de huisartsenpost
• Ga niet naar de huisarts toe
• Van de arts hoor je wat je verder moet doen
en waar je getest wordt
Blijf thuis tot de uitslag bekend is
• Schrijf op met wie je afgelopen dagen
contact hebt gehad
• Je wordt gebeld of je gaat naar de
coronatest website voor de uitslag
• Je hoort het resultaat van de test zo snel
mogelijk
Worden de klachten erger? Neem dan contact
op met je huisarts.
Heeft u huisgenoten? Zij blijven ook thuis
als u zware klachten heeft zoals koorts of
benauwdheid.

Meer informatie
• Rijksoverheid.nl.
Website
van
de
rijksoverheid met informatie over alle
maatregelen en adviezen.
• RIVM.nl, voor alle actuele informatie over
(verspreiding) van het coronavirus
• GGDrU.nl, website van de GGD regio Utrecht
met informatie over het coronavirus in de
regio Utrecht
• Derondevenen.nl, met onder andere
informatie voor lokale ondernemers
Deze pagina is gemaakt voor de
persconferentie van dinsdag 1 september 19
uur.

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

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Vanaf eind augustus tot medio september vindt in de omgeving van De Ronde Venen onderzoek
in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Dit is een seismisch onderzoek en maakt onderdeel uit
van het landelijk SCAN programma. SCAN verzamelt in opdracht van de rijksoverheid informatie
over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte
mogelijk is. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen
hierover een brief aan huis. De planning van de werkzaamheden kan veranderen bij slecht weer.
Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en
ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de
grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij
kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren. De bewoners en bedrijven in de directe
omgeving worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. Kijk voor
meer informatie op www.scanaardwarmte.nl.

Openingstijden gemeentehuis
Om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, gelden aangepaste
openingstijden.

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.

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

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

Vragen over het coronavirus?

Voor eventuele wijzigingen van
openingstijden adviseren wij u om
www.derondevenen.nl te raadplegen.

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.

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

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.

Ma: 08.30 uur - 20.00 uur
Di t/m do: 08.30 uur - 13.30 uur
Vr: 08.30 uur - 12.30 uur

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.

Nieuws over corona

Meld je aan voor schoonmaakacties zwerfafval
Zaterdag 19 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.
Met elkaar maken we de wandelpaden en riviertjes in het landschap van De Hollandse Waterlinie
en de Stelling van Amsterdam schoon. De gemeente regelt opruimmaterialen en kano’s om
afval uit het water te halen. De opruimactie vindt plaats op zaterdag 19 september van 10.00
tot 12.00 uur. Het start- en eindpunt is het Viscentrum, Molenweg 19 in Abcoude, nabij het Fort.
Meld je aan via: nmederondevenen@odru.nl.
Je kunt ook meehelpen bij Vinkeveen Haven op 19 september tussen 10.00 en 12.00 uur. Je mag
gratis kano’s en supplanken gebruiken. Je kunt ook meedoen met eigen boot, als opstapper of
lopend. Voor deelnemers zijn er vuilniszakken, grijpers, routekaarten en handschoenen. Meld je
aan voor deze opruimactie via: www.vinkeveenhaven.nl.

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.

Werkzaamheden
Pieter Joostenlaan krijgt opknapbeurt
De Pieter Joostenlaan in Wilnis wordt opgeknapt. Dit gebeurt vanaf maandag 7 september en
duurt tot december. De weg is in die periode dicht voor doorgaand verkeer.
Wat gebeurt er?
De Pieter Joostenlaan tussen de Burgemeester Padmosweg en de kruising Pastoor Kannelaan/
Veenweg krijgt nieuw asfalt. De bestaande bomen langs de weg worden gekapt en er komt
nieuw groen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige ledverlichting en worden leidingen
vervangen. De bussen van Syntus worden omgeleid.
Meer informatie?
Kijk op derondevenen.nl onder werkzaamheden.

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)

Ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen (week 36 – 4 september 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

Herenweg 254 R 2 in Vinkeveen

Nieuwbouw recreatie woning Herenweg
254R2

Z/20/168423

19-08-2020

Cornelis Beerninckstraat 76 in
Mijdrecht

Overkapping plaatsen

Z/20/168406

19-08-2020

De Maricken Fase 5 in Wilnis

Aanvraag dakkapellen De Maricken fase 5

Z/20/168551

21-08-2020

Herenweg 61 in Vinkeveen

Frietzaak realiseren

Z/20/168570

21-08-2020

Lange Meer 1 in Vinkeveen

Aanvraag plaatsen schutting

Z/20/168599

23-08-2020

Hoogstraat 4 A in Abcoude

Vergroten van een woning op de 1e & 2e
verdieping

Z/20/168682

25-08-2020

Angsteloord 26 in Abcoude

Plaatsen dakkapel voorzijde

Z/20/168733

25-08-2020

Herenweg 73 in Vinkeveen

Het vervangen van een beschoeiing

Z/20/168788

26-08-2020

Rijksstraatweg 81 in Baambrugge

Bestaande schuur wordt vervangen door
tijdelijke zorgwoning

Z/20/168756

26-08-2020

Pr Willem-Alexanderstr 3 in
Baambrugge

Draagmuur verwijderen/verplaatsen

Z/20/168770

26-08-2020

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Jonkersgang 5 in Abcoude

Het plaatsen van een dakkapel in het
voordakvlak

Z/20/166830

24-08-2020

De Vergulde Wagen 13 in Wilnis

Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning

Z/20/166255

25-08-2020

Heulweg 12 in Vinkeveen

Dakopbouw

Z/20/166402

26-08-2020

Voordijk 53 in Abcoude

Dakkapel vernieuwen plaatsen van
zonnepanelen

Z/20/163594

26-08-2020

Baambrugse Zuwe 208C in
Vinkeveen

Vervangen van een woonboot

Z/20/165769

27-08-2020

Realiseren van een dakopbouw

Z/20/166729

27-08-2020

Het tijdelijk plaatsen (3 jaar) van
zes nieuwe lichtmasten met LEDsportveldverlichtingsarmaturen bij een
sportveld.

Z/20/164417

27-08-2020

Bonkelaar 16 in Mijdrecht
Pieter Joostenlaan 7 in Wilnis

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.

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

Omschrijving

Activiteit

Zaaknummer

Datum verzonden

Aquamarijn 30/Barnsteen 33 in
Mijdrecht

Kappen van 2 bomen ivm slechte
conditie

Kappen

Z/20/167100

25-08-2020

Hoofdweg in Waverveen

Kappen van 32 bomen wegens
wegonderhoud en slechte conditie

Kappen

Z/20/166757

25-08-2020

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
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 ver
zoek 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

Blauwe Zegge 45 in Wilnis

Plaatsen overkapping in achtertuin

Z/20/167767

24-08-2020

Oostzijde 86 in de Hoef

Bouw tuinberging

Z/20/164878

25-08-2020

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.

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

Baambrugse Zuwe 208c in
Vinkeveen

Vervangen woonboot

Z/20/165769

24-08-2020

Energieweg 113 in Mijdrecht

Vervangen vervallen sprinklerinstallatie door Z/20/167083
compartimentering

24-08-2020

Anselmusstraat 21 in Mijdrecht

Wijzigen van het gebruik van een deel
van de winkel en berging voor twee
appartementen

27-08-2020

Z/20/165507

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:
- EigenThijs voor het adres: Dorpsstraat 37A in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het starten van de
bedrijfsactiviteiten. EigenThijs exploiteert escaperooms met kleinschalige horeca (frituur en fris) voor de bezoekers van
de escaperooms.
- Maatschap D. van der Eijk voor het adres: Oosterlandweg 25 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het verlengen
van zowel de bestaande rundveestal als de jongveestal. In het verlengde deel van de rundveestal (stal E) wordt een
emissiearm huisvestingssysteem gerealiseerd. De dieraantallen worden gewijzigd.
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:
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 telefoonnummer: 088 – 022 50 00.

