
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 
Vraag tijdig een nieuwe parkeerontheffi  ng aan
Bij controles is gebleken dat er nog veel verlopen parkeerontheffingen liggen. Het gaat om 
de parkeerontheffingen voor de parkeerschijfzone Vinkeveen. De meeste ontheffingen waren 
geldig tot 31 maart 2020. 

Inwoners die een ontheffing hebben, kregen onlangs een brief van de gemeente hierover. Een 
nieuwe parkeerontheffing kan worden aangevraagd via de website: www.derondevenen.nl/
parkeerontheffing. Bij de aanvraag is nodig: een DigiD en een foto/scan van het kentekenbewijs 
van het voertuig waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd. Voor hulp bij het aanvragen van 
deze ontheffing, kan men terecht bij het Servicepunt Vinkeveen: 0297 – 58 76 00. 

Als er al een nieuwe parkeerontheffing is aangevraagd, hoeft er niets te worden gedaan.

Werkzaamheden

Asfaltwerkzaamheden Demmerik / Spoorlaan en Wilnisse Zuwe
Op dinsdag 6 oktober worden er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd aan de Demmerik / Spoorlaan 
en aan de Wilnisse Zuwe. De Demmerik / Spoorlaan is hierdoor tussen 06.30 en 10.30 uur 
afgesloten. De Wilnisse Zuwe is niet geheel, maar de laatste 600 meter voor afslag Geerkade 
afgesloten van 06.30 tot 17.00 uur.  

Onderhoud stootplaten van brug aan Ter Aase Zuwe / Demmeriksekade 
Door verzakkingen is het noodzakelijk om onderhoud aan de stootplaten van de brug aan 
de Ter Aase Zuwe / Demmeriksekade uit te voeren. De werkzaamheden vinden plaats vanaf 
maandag 12 oktober 07.00 uur tot en met vrijdag 23 oktober 16.00 uur. Omdat de planning 
weersafhankelijk is, kan er bij slecht weer mogelijk vertraging oplopen. De rijweg zal tijdens 
de werkzaamheden aan de brug tijdelijk zijn afgesloten, maar de naastliggende brug is wel 
toegankelijk voor voetgangers en (brom)fietsers.    

Voor meer informatie kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur contact opnemen met de heer R. Hendriks 
(uitvoerder) van Aannemingsbedrijf AW Rijneveld Infra via 0297-563942.

Abcoude, tijdelijke wegafsluiting Landzicht
Landzicht is van 28 september tot en met 18 december 2020 elke werkdag van 7.00 uur tot 16.00 
uur volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers (wanneer zij 
afstappen) geldt deze wegafsluiting niet.
Omdat er diverse parkeerplaatsen in gebruik worden genomen voor het plaatsen van 
bouwmaterialen en er regelmatig een kraan op de weg wordt geplaatst, is voor de veiligheid 
van de omwonende besloten Landzicht op werkdagen af te sluiten en diverse parkeerverboden 
te plaatsen aan Landzicht en Reigerbos.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
H. Pols –  t’ Lam van de firma Weijman Vastgoedonderhoud via T. 0318 - 554477.

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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Anselmusstraat 23 in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakopbouw Z/20/169136 11-09-2020

Achterbos 36 R 7 in Vinkeveen Het aanpassen en het uitbreiden van het 
botenhuis

Z/20/167187 10-09-2020

Herenweg 107 in Vinkeveen Uitbreiding brandweerkazerne 1e verd. 
Vinkeveen

Z/20/167349 15-09-2020

Dorpsstraat 30A en 30B in Wilnis 
(splitsing Dorpsstraat 30A Wilnis)

Splitsen van 1 appartement in 2 
appartementen

Z/20/167814 16-09-2020

Kerkstraat 94 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/20/165516 17-09-2020

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Kleiweg 24 in Baambrugge Raam vervangen door dubbele openslaande 
deur in voorgevel

Z/20/167064 11-09-2020

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen 
(week 39 –25 september 2020)

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen 
(week 39 –25 september 2020)

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen 

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



 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

Naast de Amstelkade in Amstelhoek Reparatie watertransportleiding Amstelhoek Z/20/169401 10-09-2020

Baambrugse Zuwe 125 B in 
Vinkeveen

Nieuwbouw brug Z/20/169407 10-09-2020

Proostdijerdwarsweg 13 in 
Waverveen

Aanvraag 2 uitritten Z/20/169470 10-09-2020

Amstelkade 74 in Amstelhoek Aanleg steiger in de Amstel Z/20/169474 10-09-2020

Demmerik 15 A in Vinkeveen Huidig pand te splitsen in 3 wooneenheden Z/20/169481 11-09-2020

Hoogstraat 40 in Abcoude Tuinhuis met kelder Z/20/169538 14-09-2020

Dorpsstraat en Prinses Beatrixstraat 
in Mijdrecht

Het aanbrengen van een kap Z/20/169566 14-09-2020

Muijeveld 81 in Vinkeveen Het aanbrengen van een dakopbouw Z/20/169574 14-09-2020

Waardassackerstraat 29 in Abcoude Aanbrengen van een dakkapel Z/20/169587 14-09-2020

Voordijk 56 in Abcoude Uitbouwen aan de achterzijde aan het 
hoofdgebouw

Z/20/169581 14-09-2020

Voordijk 56 in Abcoude Het verhogen van het dak en wijzigen 
achtergevel hoofdgebouw

Z/20/169582 14-09-2020

Rijksstraatweg 47 in Baambrugge Het realiseren van een carport Z/20/169630 08-09-2020

Lindewetering 1 in Abcoude Het oprichten van 18 woningen Z/20/169613 15-09-2020

Donkervlietse Binnenweg 1 in 
Baambrugge

Uitbreiding rundveestal Z/20/169602 15-09-2020

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 volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Houtzaagmolen 39 in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakkapel aan de 
achterzijde

Z/20/167251 09-09-2020

Spoorzicht 12, 16, 28, 43, Veendijk 6, 
32, 62, Weidemolen 3 en Veenmolen 
12 in Wilnis

Het aanbrengen van dakkapellen op het 
voordakvlak

Z/20/168551 10-09-2020

Gein-Noord 19 in Abcoude Het uitbreiden van de woning Z/20/165068 14-09-2020

Baambrugse Zuwe 125 D in 
Vinkeveen

Vervangen van een brug Z/20/166510 14-09-2020

Stationsweg 3 in Wilnis Het verbouwen van de woning en het 
aanbrengen van een dakkapel

Z/20/166069 14-09-2020

Demmerik 96 (achter) in Vinkeveen Het bouwen van een plantenkas en 
verwerkingsruimte

Z/20/163284 14-09-2020

Dijk van de Voetangelweg tot 
Stokkelaarsbrug Abcoude, sectie H, 
nummer 14

Dijkverbetering en groot onderhoud Z/20/165087 15-09-2020

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 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.

 AANGEVRAAGDE EXPLOITATIEVERGUNNING
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag exploitatievergunningen is ingediend: 

Adres Activiteit Opmerkingen

Raadhuisplein 10, 3641 EE in Mijdrecht IJssalon/lunchroom Vestigen nieuw bedrijf

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 zienswijze kenbaar maken tot en met 
9 oktober 2020. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling 
Concernstaf – Integrale Veiligheid, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag 
exploitatievergunning’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 291616.

 ABCOUDE, ONTHEFFING INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS AAN MEERZICHT, LANDZICHT EN 
REIGERBOS

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 juni 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Weijman Vastgoedonderhoud B.V. ontheffing hebben verleend om 
een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Meerzicht 1391 AS, Landzicht 1391 XE en Reigerbos 1391 XG in Abcoude. Dit in 
verband met renovatiewerkzaamheden in opdracht van GroenWest.

De ontheffing geldt van 1 oktober 2020 tot en met 26 februari 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.

Het werkadres:
Landzicht 1391 XE in Abcoude. 
Reigerbos 1391 XG in Abcoude.

 MIJDRECHT, ONTHEFFING INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS AAN DE LEPELAAR

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 september 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Talen West B.V. ontheffing hebben verleend om een tijdelijke 
bouwplaats  in te richten aan de Lepelaar 3641 TL in Mijdrecht. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden in opdracht 
van GroenWest. De ontheffing geldt van maandag 28 september tot en met vrijdag 18 december 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 
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.
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