
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   

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)

Gemeentenieuws 

De bewogen jaren ten tijde van de Tweede 
wereldoorlog in het pittoreske dorp 
Vinkeveen. 

Lokale verhalen van de Tweede Wereldoorlog in 
Vinkeveen, vooral van de bevrijding, krijgen een 
podium in de pop-up tentoonstelling: 
‘Vrijheid/Blijheid’. De verhalen uit het dorp 
Vinkeveen en omgeving worden verteld op een 
manier zoals deze door onze ouders en groot-
ouders werden gedeeld; klein, intiem en duidelijk. 
Deze geschiedenis, die in het veen verzonken is, 
maken we levendig op een authentieke plek in 
Vinkeveen. De waarden van vrijheid worden 
uitgedragen door de nieuwe generaties, die zich in 
het dorp hebben gevestigd. 

D’ werkplaats van de toenmalig lokale huis -en rijtuigschilder 
wordt als achtergrond gebruikt voor deze verhalen, de verhalen 
worden verteld aan de hand van foto’s, documenten en 
objecten. Ook kun je een ritje maken in originele Amerikaanse 
Willy Mb jeep uit 1943. Voor 0 tot 80, kinderen onder begelijding. 

De tentoonstelling is in samenwerking met Historische vereniging de 
Proosdijlanden en onderdeel van de viering 75 jaar Vrijheid in 
De Gemeente de Ronde venen. Dit project is mede mogelijk gemaakt 
door het vfonds.

marjolein@dwerkplaats.com
 +31 (0) 636 310 408

Verkouden of koorts? Graag zien wij 
u later in goede gezondheid terug.
Aanmelden kan door te mailen of 
te bellen naar:

corona-maatregelen
van 11 tot 4 uur

van 11 tot 4 uur
van 11 tot 4 uur

13    .. .. ..  
19/20  .. .. 
26/27  .. .. 

september
september
september

POP-UP tentoonstelling

Busverkeer Pieter Joostenlaan
Maandag 7 september is een grote opknapbeurt voor de Pieter Joostenlaan in Wilnis gestart. Tot 
medio december is daarom geen doorgaand verkeer op deze weg mogelijk. De werkzaamheden 
hebben ook gevolgen voor de bussen van Syntus.

Vervallen haltes
De volgende bushaltes in Wilnis vervallen: Bozenhoven, Dr. Schaepmanplantsoen, Driehuis 
Kerk, Veldzijdeweg, Burgemeester Padmosweg, Herenweg, Molmlaan en Burgemeester De 
Voogtlaan.

SyntusFlex
De lijnen 123, 126 en 130 en N26 rijden de komende tijd via een andere route. Reizigers kunnen als 
vervanging van de vervallen haltes gebruikmaken van halte Mijdrecht Centrum, Zwenkgras en 
Burgemeester De Voogtlaan (lijn 126) en SyntusFlex. Ook wordt de dienstverlening van SyntusFlex 
uitgebreid. Meer informatie is te vinden op www.syntusutrecht.nl/omleidingenwilnis 

Vergaderingen raadscommissies 
Nu de zomervakantie voorbij is, starten ook de vergaderingen van de gemeenteraad weer. 
Volgende week vergaderen twee raadscommissies in drie bijeenkomsten. 

Dinsdag 15 september: Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken
De agenda van deze politieke commissie is overvol. Daarom is de vergadering in tweeën 
gesplitst. Dinsdag staan op de agenda onder meer de volgende punten:
• Burgerinitiatief Veenenergie
• Beleidsnota ‘Kleinschalige zonnevelden’
• Ontwerp Regionale Energiestrategie U16

Woensdag 16 september: Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken
Op de tweede vergaderavond van deze commissie staan, onder andere, op de agenda:
• Bestemmingsplan Botsholsedwarsweg 2d Waverveen (Poldertrots)
• Bestemmingsplan Stationsweg 18 Mijdrecht
• Vragen CU-SGP over het initiatief voor 480 tijdelijke woningen nabij Veenweidebad

Donderdag 17 september: Algemeen Bestuurlijke Zaken, Financiën en Samenleving en 
Inwonerszaken
Een greep uit de agendapunten:
• Begroting 2021 Kansis Groen
• Instellen werkgroepen
• Informatienota beheermaatregelen sociaal domein

Inbreng van inwoners
De vergaderingen starten om 19.30 uur en vinden plaats in het gemeentehuis. Inwoners kunnen 
digitaal een inbreng hebben door die tevoren te mailen aan m.degraaf@derondevenen.nl of 
j.jonker@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarop ze willen reageren. Als 
u persoonlijk in de vergadering wilt meespreken, kunt u zich tevoren aanmelden. Dat kan door 
een mail te sturen aan een van de adressen hierboven of door te bellen met 29 17 85 of 29 18 89. 
U moet zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden.

Meer informatie
Kijk op www.derondevenen.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad

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 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 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



De Nationale Sportweek in De Ronde Venen
Vrijdag 18 september is de officiële opening van de Nationale Sportweek. Wethouder Rein Kroon 
hijst de nationale sportweekvlag om 15.30 uur op het Raadhuisplein. Daarna is er een sportieve 
warming-up onder leiding van onze buurtsportcoach Jos Kooijman. En iedereen kan meedoen 
aan het lokale NK stoepranden. 

Wat houdt de NOC*NSF Nationale Sportweek in? 10 dagen lang draait alles om sport. Elke dag van 
de week staat in het teken van een ander thema, zoals voeding, inclusief sporten, duurzaamheid 
en vitaliteit op de werkvloer. Aan de hand van deze thema’s laten we zien waarom sport en 
bewegen ook in onze gemeente een grote maatschappelijke waarde heeft. En waarom een 
leven lang sporten voor iedereen mogelijk moet zijn. 

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek slaan wij, sportbedrijven, buurtsportcoaches en alle 
clubs en andere sportaanbieders in gemeente De Ronde Venen, de handen ineen. Van 18 tot en 
met 27 september wordt de inwoner uitgedaagd om zelf te ervaren hoe geweldig het is om te 
sporten en te bewegen. Want sport doet iets met je.

Het programma voor de nationale sportweek ziet er als volgt uit:

Datum Thema Waar Hoe laat Wat

Vr 18 sept Opening NSW Raadhuisplein 15.30 uur Gezamenlijke warming-up en 
stoepranden. Vrije toegang.

Za 19 sept Sportclubs Alle sportclubs Verkiezing ‘Sportiefste 
Scheidsrechter’

Zo 20 sept Sport en voeding Rendez-Vous 11.00 uur Speciale sport recovery-brunch 
samengesteld in samenwerking 
met Nanneke Schreurs, voor na een 
goede ochtend work-out. 
www.rendezvous.nl

Ma 21 sept Senioren Buurtkamer Mijdrecht
Aanmelden bij Jos Kooijman 
proj@seniorsportiefactiefdrv.nl

14.00 uur Wandeling Brein en Actief,  
wandeling waarbij je cognitief 
geprikkeld wordt.

Di 22 sept Inclusief sporten www.jouw.teamsportservice.
nl/de-ronde-venen

Hele week Beweegbingo, wie lukt het om de 
kaart vol te krijgen?

Wo 23 sept Scholen Cruijff Court Mijdrecht 13.30 uur Cruijff Court Toernooi groep 7/8

Do 24 sept Duurzaamheid Sporthal Willisstee 19.30 uur Feestelijke ondertekening 
Sportakkoord

Vr 25 sept Vitaliteit werkplek Online via www.
beuvinglifestyle.nl/ livestream

12.30 uur 20 minuten workout, die goed te 
doen is vanachter het bureau.

Za 26 sept BeActive night Bowling Mijdrecht 19.00-21.00 
uur

Speciale Bowlingactie voor de NSW-
week. www.bowlingmijdrecht.nl

Zo 27 sept Outdoor T.T.C  de Merel, startpunt 
bibliotheek Mijdrecht

In de 
ochtend

Mooie fietsroutes voor familie of 
meerijden met een tocht op jouw 
eigen niveau. www.ttcdemerel.nl

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. 
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.
Kijk voor meer informatie op derondevenen.nl onder werkzaamheden.

Baambrugse Zuwe afgesloten
De Baambrugse Zuwe in Vinkeveen is ter hoogte van huisnummer 165 (Arkenpark de 
Plashoeve) op 22 september een groot deel van de dag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Tussen 7.00 en 16.00 uur worden namelijk kabels en leidingen gelegd voor het Arkenpark de 
Plashoeve. Voetgangers en fietsers die afstappen kunnen de werkzaamheden passeren. 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer R. Leeuwis van de firma Van Vulpen via T. 0183 64 50 60.

Asfalteringswerkzaamheden in Land van Winkel
De woonwijk Land van Winkel in Abcoude nadert zijn voltooiing. Nu de bouwactiviteiten 
grotendeels zijn afgerond, is het moment gekomen om van de tijdelijke bouwweg via de 
Lindewetering en de Groene Wetering een volwaardige doorgangsroute te maken.

Werk aan de weg vanaf 28 september 
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van delen van het tijdelijke en verslechterde 
asfalt en het aanbrengen van nieuw asfalt. Er worden drempels aangelegd om de snelheid te 
beperken. Verder komen er langsparkeerplaatsen en worden de zijstraten opnieuw aangesloten. 
De aannemer start op 28 september en de werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Omleiding via de calamiteitenroute
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, de overlast voor bewoners zoveel mogelijk 
te beperken en de bereikbaarheid van de woningen te garanderen, ontkomen we er niet aan om 
op gezette tijden de ‘calamiteitenroute’ bij de Burgemeester Dedelstraat voor personenauto’s 
open te stellen. 

Nadere informatie via de aannemer
Bewoners van Land van Winkel ontvangen van de aannemer een brief met details over de 
werkzaamheden.

Ruimen van graven op begraafplaatsen
Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Abcoude, Baambrugge en Wilnis worden na 1 oktober 
2020 58 graven geruimd. Van deze graven is de uitgiftetermijn verlopen en hebben nabestaanden 
afstand gedaan. Het gaat om 19 graven in Abcoude, 2 in Baambrugge en 37 in Wilnis.
Het werk is niet zichtbaar voor bezoekers. Het ruimen gebeurt afgeschermd van de omgeving. Op 
de begraafplaatsen hangt op het informatiebord een lijst. Daarop staat om welke particulieren 
en algemene graven het gaat.

Gedenkboom om nabestaanden te herdenken
Om nabestaanden een mogelijkheid te geven hun dierbaren te gedenken, is er een gedenkboom 
op elke begraafplaats. De gedenkboom is van cortenstaal en heeft koperen bladeren. Daarop kan 
de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van een overleden persoon worden gegraveerd. 
Op deze manier is er toch een plek om de overledenen rustig te kunnen gedenken.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
We helpen u graag. U kunt contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats via
 0297 29 16 16 of een e-mail sturen naar info.begraafplaats@derondevenen.nl

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

Waardassackerstraat 27 in Abcoude Realiseren van een dakkapel en een erker 
aan de voorzijde van de woning

Z/20/168843 24-08-2020

Dwarskade 3 in Abcoude Bouwen aanlegplaats boot Z/20/168800 26-08-2020

Dorpsstraat 41 in Baambrugge Aanvraag twee dakkapellen Dorpsstraat 41 
Baambrugge

Z/20/168812 27-08-2020

Jan Trouwstraat 5 in Abcoude Aanbrengen van een dakkapel Z/20/168795 26-08-2020

Rijksstraatweg 163 in Baambrugge Aanvraag ten bate van het afwijken van de 
gebruiksregels

Z/20/168854 27-08-2020

Rijksstraatweg 45 in Baambrugge Nieuwbouw van een 
bedrijfsverzamelgebouw

Z/20/168923 28-08-2020

Prins Bernhardlaan 13 in Mijdrecht Nieuwbouw van 21 appartementen Z/20/168860 28-08-2020

Stationsstraat 58 in Abcoude Plaatsen van zonnepanelen Z/20/168887 28-08-2020

Bovendijk 16 A in Wilnis Uitbreiden van de parkeerplaats Z/20/168919 28-08-2020

Burg. Bentinckstraat 3 in Abcoude Verbouwen van de woning Z/20/168974 31-08-2020

Demmerik 10 in Vinkeveen Aanbouwen van de woning Z/20/168975 31-08-2020

Botsholsedijk 1 in Waverveen Bouwen van een werktuigenberging Z/20/169036 02-09-2020

Waverveensepad 20, nabij 
Vinkeveen

Aanvraag verlenging tijdelijke 
omgevingsvergunning Weilanddepot

Z/20/169072 29-06-2020

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

 VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende 
aanvraag om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Baambrugse Zuwe 133 in Vinkeveen Aanleg van een kelder met autolift Z/20/166728 28-08-2020

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Op het kadastrale perceel A 3688 
(nabij Rietvoorn en Wethouder van 
Damlaan) in Wilnis

Realiseren van een autobrug 'De Maricken' Z/20/164460 31-08-2020

Dr. Sloetlaan 39 in Abcoude Bouwen van een berging Z/20/165757 03-09-2020

Rijksstraatweg 81 in Baambrugge Vervangen van een schuur met tijdelijke 
mantelzorgwoning

Z/20/166627 01-09-2020

Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 37 – 11 september 2020)



(Vervolg) Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 37 – 11 september 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.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR KAPPEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Globale locatie Omschrijving Activiteit Zaaknummer Datum verzonden

Langs de Nieuwe Amsterdamseweg 
kruising Ruwelspad in Abcoude

Kappen van 24 bomen in verband 
met risico op takbreuk en het 
vervangingsplan populieren

Kappen Z/20/167113 03-09-2020

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 
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Rijksstraatweg 81 in Baambrugge Het vervangen van een bestaande schuur 
door tijdelijke zorgwoning

Z/20/168756 26-08-2020

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.

 NIET IN BEHANDELING GENOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Rijksstraatweg 41 A in Baambrugge Plaatsen van een reclamezuil Z/20/163252 18-06-2020

Herenweg 276 A108 in Vinkeveen Verplaatsen van een woonark Z/20/166093 27-08-2020

Molenweg 16 in Abcoude Vergroten van de woning Z/20/164919 31-08-2020

 MIJDRECHT. ONTHEFFING PLAATSING TIJDELIJKE STEIGER EN MOBIEL TOILET AAN DE DORPSSTRAAT EN DE 
PASSAGE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 7 september 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan de V.V.E. Proosten Borgh ontheffing hebben verleend voor 
plaatsing van een tijdelijke steiger aan de Dorpsstraat (3641 EC) en De Passage (3641 AK) in Mijdrecht, evenals voor plaatsing 
van een mobiel toilet aan De Passage (3641 AK Mijdrecht). De ontheffing houdt verband met schilderwerkzaamheden aan 
de appartementen Proosten Borgh en geldt van donderdag 1 oktober tot en met maandag 30 november 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. 

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 de 
rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorziening’, postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij de 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.

 VERKEERSBESLUIT FUTENLAAN VINKEVEEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Futenlaan 52, 3645 
GE Vinkeveen. Het besluit ligt met ingang van vrijdag 11 september 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 
de rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 WILNIS, ONTHEFFING INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS AAN DE PIETER JOOSTENLAAN (PARKEERPLAATS 
CSW)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 4 september 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan de gemeente De Ronde Venen ontheffing hebben verleend 
om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Pieter Joostenlaan, 3648 XR Wilnis (parkeerplaats CSW). De ontheffing 
houdt verband met de reconstructie van de Pieter Joostenlaan en geldt van vrijdag 4 september tot maandag 21 december 
2020.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met de toezichthouder van de 
gemeente, de heer Ruud van Middelkoop. via T.06 26 43 43 31.

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 
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorziening’, postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij de 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.

 BRIEF AAN EIGENAAR VOUWWAGEN BIJ ELFSTEDENPLANTSOEN BAAMBRUGGE 
Aan de rechthebbende eigenaar,

De toezichthouder van de gemeente De Ronde Venen heeft geconstateerd dat er al langere tijd een vouwwagen geparkeerd 
staat ter hoogte van Elfstedenplantsoen 10 in Baambrugge.
Omdat er geen kenteken op de vouwwagen aanwezig is, hebben wij geprobeerd door middel van het aanplakken van een 
brief de eigenaar te doen bewegen om de vouwwagen te verwijderen.
Dit is tot op heden niet gebeurd.
De eigenaar/ gebruiker handelt namelijk in strijd met artikel 5.6 van de Algemene plaatselijke verordening (APV). In 
artikel 5.6 van de APV staat vermeld: “Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt:
Langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar 
dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.
Op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien 
van de gemeente.

Voornemen besluit last onder bestuursdwang
Wij gelasten de rechthebbende eigenaar dan ook de vouwwagen die op de openbare weg staat, binnen zeven dagen na 
plaatsing van deze brief, te verwijderen en verwijderd te houden en ook niet elders op de openbare weg te parkeren.
Indien de rechthebbende de bovengenoemde last niet uitvoert of laat uitvoeren, zullen wij van gemeentewege deze 
maatregelen (laten) treffen op uw kosten.
Onze bevoegdheid hiervoor ontlenen wij aan artikel 125 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5:21 van de 
Algemene wet bestuursdwang.

Aanzegging kostenverhaal
De kosten die verbonden zijn aan de toepassing van bestuursdwang, alsmede de voorbereiding daarvan voor zover deze op 
de gemeente drukken na ommekomst van de begunstigingstermijn, zullen op de eigenaar worden verhaald.

Zienswijze
U kunt met betrekking tot ons voornemen, binnen zeven dagen na plaatsing van deze brief, mondeling uw zienswijze 
geven. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze toezichthouders, de heer A. de Bruin, bereikbaar op 
0297 23 34 42. U kunt er ook voor kiezen om uw zienswijze schriftelijk bij ons in te dienen.

Informatie
Heb u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer A. de Bruin, telefoon 0297 23 
34 42

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen.


