
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 

Werkzaamheden

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Ringdijk 2e Bedijking
De Ringdijk 2e Bedijking is ter hoogte van huisnummer 23 op 21 januari 7.00 uur tot en met 
22 januari 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten. 
Deze maatregel is nodig voor het repareren van een storing aan een middenspanningskabel in 
opdracht van Stedin Netbeheer B.V.
Het verkeer kan passeren, maar houd u rekening met een langere reistijd.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer G.J. Massop van de firma Stedin Operations B.V. via 06-55 89 22 82.

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 3 – 22 januari 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.

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 ontvangen

de Hoef Westzijde 28 A in de Hoef Herbouw van 2 bedrijfsruimten Z/20/173666 12-01-2021

Meerkoetlaan 6 in Vinkeveen Plaatsen dakkapel op het voordakvlak 
woning

Z/20/173735 13-01-2021

Mouton 4 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/20/173528 14-01-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Grevenstukstraat 12 in Baambrugge Ontheffing bedrijf aan huis Z/21/175501 12-01-2021

Mijdrecht, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Paltrok

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 januari 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Weijman Vastgoedonderhoud ontheffing hebben verleend om een 
tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Paltrok 3642 CL in Mijdrecht. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden in 
opdracht van GroenWest.

De ontheffing geldt van vrijdag 15 januari tot en met vrijdag 12 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:
3642 CJ Houtzaagmolen, 3642 CL Paltrok, 3642 CT 3642 CV 
Buitenkruier, 3642 CR De Vang, 3642 CW Viergang, 3642 AH 
3642 AJ 3642 AK Korenmolen, 3642 AL Grondzeiler en 3642 
AN Staartmolen in Mijdrecht.

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 t/m vr: 08.30 uur - 12.30 uur
Ma: 16.00 uur - 20.00 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



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 3 – 22 januari 2021)

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

Vinkenkade 1 C in Vinkeveen Slopen schuur/plaatsen loopbruggen 
vinkenkade 1c

Z/21/175538 06-01-2021

Gein-Zuid 28 in Abcoude Voor het verbouwen van een bestaande 
stallingsruimte/berging tot B&B

Z/21/175543 06-01-2021

Koningsvaren 1 in Abcoude Voor het aanvragen van een damwand 
Koningsvaren 1 Abcoude

Z/21/175546 06-01-2021

Constructieweg 29 in Mijdrecht Vhet uitbreiden van bedrijfspand Oostveen 
timmerwerken

Z/21/175548 06-01-2021

Viergang 3 in Mijdrecht Voor het vergroten van een bestaande 
dakkapel achterzijde woning

Z/21/175551 06-01-2021

Kadestraal perceel 3905 sectie B in 
Abcoude

Voor het uitbreiden van de fietsenstalling 
carpoolplaats Abcoude

Z/21/175559 06-01-2021

Dodaarslaan 98 in Vinkeveen Voor het realiseren van een erker aan 
voorzijde woning

Z/21/175571 06-01-2021

Groenlandse kade 51 in Vinkeveen Voor het plaatsen van een stalen 
damwand om perceel

Z/21/175584 07-01-2021

Tuinderslaan 6 in Mijdrecht Voor het verbouwen van Tuinderslaan 6 Z/21/175588 07-01-2021

Prins Bernhardlaan 15 in Mijdrecht Verwijderen van huisaansluiting 
drinkwater

Z/21/1756397-
1-2021

07-01-2021

Spoorlaan 25 in Vinkeveen Voor dakopbouw Z/21/175670 08-01-2021

Mijdrechtse Zuwe 64 in Amstelhoek Voor aanbouw garage Z/21/175682 10-01-2021

Vinkeveen, sectie H, nummer 2185 Bescherming legakkers d.m.v. 
vooroeververdediging

Z/20/175363 29-12-2020

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

Nijverheidsweg 26 in Mijdrecht Uitbreiding magazijn en kantoor Z/20/169970 30-12-2020

Dr. Sloetlaan 21 in Abcoude Vergroten van de zolderverdieping Z/20/173389 08-01-2021

Groot Mijdrechtstraat 39 in Mijdrecht Plaatsen van een overdekte rookplek Z/20/173522 08-01-2021

Leo Dongelmansstraat 3 in Abcoude Vervanging van dakkapel aan de voorzijde Z/20/174139 07-01-2021

Kerkstraat 18 in Abcoude Plaatsen van zonnepanelen op de woning Z/20/174413 08-01-2021

Baambrugse Zuwe 115 A in Vinkeveen Vervangen boothuis Vinkeveen Z/20/172719 11-01-2021

Vinkenkade 77 R 142 in Vinkeveen Onderheien van terras Z/21/173082 12-01-2021

Constructieweg 66 in Mijdrecht Plaatsing luifel boven entree en creëren 
van een in- en uitgang

Z/20/174136 13-01-2021

Stigterhof 16 in Abcoude Plaatsen opbouw, met dakkapellen op 
voor- en achterdakvlak, bijgebouw

Z/20/173749 14-01-2021

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 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 evenementenvergunningen A-categorie 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Woensdag 19 mei ANWB-Streetwise 08.00 uur – 12.00 uur De Kogger, 
3641 in 
Mijdrecht 

Afsluiting de 
Kogger

Zaterdag 19 juni Straattheaterfestival 10.45 uur – 18.00 uur Centrum, 
3641 in 
Mijdrecht

Afsluiting 
Dorpsstraat en 
Raadhuisplein

De aanvragen liggen 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 aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot 
en met 5 februari 2021. 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 aanvragen kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

Aangevraagde exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag exploitatievergunningen is ingediend: 

Adres Activiteit Opmerkingen

Herenweg 61, 3645 DG te Vinkeveen Cafetaria Samson & Friet 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 
5 februari 2021. 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 – 29 16 16.

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:
• Maatschap C.M. Spruijt en M.C.A. Spruijt-van Ettikhoven voor het adres:
Provinciale weg 2 in Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het vernieuwen van de bestaande huisstal.

• Allround Services & Welding voor het adres:
Grootmijdrechtstraat 27A in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het starten van een inrichting waar de activiteiten 
laswerk en metaalbewerking op kleinschalige wijze worden uitgevoerd.

• Duratherm Nederland B.V. voor het adres:
Gein-Zuid 9 in Abcoude. De melding heeft betrekking op het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem.

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 088-022 50 00.


