
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 
Vergaderingen raadscommissies 
Op donderdag 1 oktober zijn er twee vergaderingen van de gemeenteraad. 

Donderdag 1 oktober 19.30 uur: Meningvormende agenda
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
• Burgerinitiatief Veenenergie
• Ontwerp Regionale Energiestrategie U16
• Vaststelling strategisch OV-plan

Donderdag 1 oktober 22.00 uur: Besluitvormende agenda
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
• Vaststelling bestemmingsplan Botsholsedwarsweg 2d Waverveen (Poldertrots)
• Zienswijze begroting 2021 Kansis Groen
• Zienswijze begroting 2021 WerkwIJSS Schoon

Meer informatie
Kijk voor meer informatie of om de vergaderingen terug te kijken op www.derondevenen.nl > 
bestuur en organisatie > gemeenteraad

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen 
(week 40 –2 oktober 2020)

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen 
(week 40 –2 oktober 2020)

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen 

Werkzaamheden
Onderzoek betonbrug Botholsedwarsweg
Donderdag 15 oktober zal de gemeente enkele onderzoeken laten uitvoeren op de betonbrug 
aan de Botsholsedwarsweg nabij de kruising met de Hoofdweg in Waverveen.
Door deze werkzaamheden zal de brug afgesloten zijn tussen van 08:00 tot 15:00 uur.
Alleen de brug zal afgesloten zijn, mocht u het parkeerterrein voor wandelroute Waverhoek 
willen bereiken dan kan dit via de Proostdijerdwarsweg en de Botsholsedijk.

Onderzoek ondergrond Vinkeveense plassen
In De Ronde Venen wordt onderzoek in de ondergrond gedaan naar het gebruik van aardwarmte. 
Doel is om te onderzoeken of aardwarmte als duurzame energiebron haalbaar is. Deze week 
wordt er gewerkt op de Vinkeveense plassen. Hierbij worden gaten geboord vanaf een ponton 
en vlak na het boren worden de seismische ladingen tot ontploffing gebracht. Op deze manier 
wordt de overlast van het onderzoek voor recreanten tot een minimum beperkt blijft. Kijk voor 
meer informatie op www.scanaardwarmte.nl. 

Winkel; Mededeling; geen bediening  
In verband met werkzaamheden geldt het volgende:  
Geen bediening Proostdijersluis in Vinkeveen 
• donderdag 8 oktober 2020 van 08:00 tot 13:00 uur

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.

Doet u mee met stoptober?
Elke roker weet dat stoppen met roken moeilijk is. Toch blijkt uit onderzoek dat vrijwel elke roker 
graag wil stoppen. De vraag is alleen: wanneer?

Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober, de kracht zit hem in het samen doen, een 
positieve aanpak, de steun via de app én van andere stoppers.
De ervaring leert dat Stoptober rokers over de drempel helpt. Na 28 dagen niet roken, is de kans 
5x zo groot om blijvend te stoppen met roken.
Uit onderzoek blijkt dat stoppen met roken een positieve invloed heeft op de productiviteit 
en vitaliteit van mensen. Hoe meer volwassenen stoppen, hoe minder kinderen in aanraking 
komen met roken. Op naar een rookvrije generatie en een gezonde gemeente.
Wilt u meer informatie over Stoptober? www.stoptober.nl

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

Adres Activiteit Opmerkingen

Kerklaan 32, 3645 EV in Vinkeveen Sociaal cultureel centrum Overname bedrijf

Geinplein 3, 1391 JN in Abcoude Koffiehoek Sporthuis in Abcoude Vestigen nieuw bedrijf

Dorpsstraat 42A, 3641 ED in 
Mijdrecht

De Kantine in Mijdrecht 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.

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



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 40 – 2 oktober 2020)

 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

Soling 1 in Vinkeveen Plaatsen dakkapel aan voorzijde woning Z/20/169637 16-09-2020

Waverveense pad 27 in Vinkeveen Dakkapel Z/20/169670 16-09-2020

Starnheim 15 in Abcoude Plaatsen van erker en realiseren 
dakuitbreiding

Z/20/169654 16-09-2020

Dokter van den Berglaan in 
Mijdrecht

Aanleg voetbalkooi Mijdrecht noord Z/20/169721 17-09-2020

Wipmolen 60 in Mijdrecht Het plaatsen van een kozijn Z/20/169787 18-09-2020

Vinkenkade 45 in Vinkeveen Het uitbreiden van de woning op de 
verdieping

Z/20/169799 18-09-2020

Wilnis, sectie E nunmer 978 en 1726 De legalisatie van een bestaande brug Z/20/169858 18-09-2020

Burgemeester Padmosweg 88 in 
Wilnis

Het plaatsen van een erker Z/20/169802 20-09-2020

Amstelkade 56 in Wilnis Renovatie bestaande schuur voor een bed 
and Breakfast

Z/20/169870 21-09-2020

Mennonietenbuurt 108 in 
Amstelhoek

20028 sloopwerk Mennonietenbuurt 108 te 
Amstelhoek

Z/20/169945 21-09-2020

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

Menno Simonszstraat 1 in 
Amstelhoek

Vervangen van de bestaande kozijnen voor 
nieuwe houten kozijnen

Z/20/167331 16-09-2020

Achterbos 49 in Vinkeveen Herinrichting van de oprit en aanbrengen 
van een betonvloer op het adres 

Z/20/165571 21-09-2020

Oostzijde 92 in de Hoef Renovatie van de bestaande stal Z/20/166040 21-09-2020

Torenlaan 21 in Abcoude Wijzigen van de vorige verleende 
vergunning

Z/20/167670 21-09-2020

Koppeldijk 28 in Abcoude  Het aanbrengen van een stuclaag-, wijzigen 
van de entree en garage op de voorgevel

Z/20/165615 23-09-2020

Waardassackerstraat 29 in Abcoude  Het vergroten van de bestaande dakkapel 
aan de voorzijde van de woning

Z/20/169587 23-09-2020

Julianalaan 35 in Vinkeveen Het plaatsen van een deurkozijn in de 
bestaande dakkapel

Z/20/167669 24-09-2020

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.

 VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Pienemanstraat 5 in Abcoude Plaatsen van een aanbouw Z/20/166072 21-09-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de omgevingsvergunning 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 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

Willem van Abcoudelaan 16 in 
Abcoude

Het vergroten van de bestaande dakkapel Z/20/167940 21-09-2020

Groot Mijdrechtstraat 22 in 
Mijdrecht

Wijzigen van brandcompartiment Z/20/165514 17-09-2020

Rendementsweg 5 in Mijdrecht Plaatsen van een silobehuizing Z/20/167683 23-09-2020

 ABCOUDE, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE PIENEMANSTRAAT 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 25 september 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV)  ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te 
plaatsen aan de Pienemanstaat 1391 XD in Abcoude. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van donderdag 1 oktober 2020 tot en met zaterdag 31 oktober 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.

 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:
• Groene Hart Camping Fam. de Jong voor het adres:
De Hoef Oostzijde 119 in De Hoef. De melding heeft betrekking op het ruimer huisvesten van de varkens, het realiseren van 
een uitloop en een wijziging van de veebezetting. De veebezetting omvat 11 vleesstieren, 95 fokstieren/overig rundvee, 5 
geiten, 100 schapen, 2 paarden, 2 pony’s en 1 beer (varken).

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, 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, telefoon: 088 – 022 50 00.


