
Gemeentenieuws 
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)

Mondkapjes in het gemeentehuis
Op 30 september heeft het kabinet dringend geadviseerd om per direct in publieke binnenruimtes 
een mondkapje te dragen. Het advies heeft gevolgen voor de regels voor bezoekers van het 
gemeentehuis.

In de publiekshal van het gemeentehuis geldt vanaf 1 oktober 2020 een dringend advies voor 
het dragen van een mondkapje door bezoekers. De gemeente biedt mondkapjes desgevraagd 
aan bezoekers aan.
Deze regels gelden niet op de gemeentewerven.

Vergaderingen raadscommissies 
Volgende week vergaderen twee raadscommissies in twee bijeenkomsten. 

Woensdag 14 oktober: Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken
Een greep uit de agendapunten:
• Notulen bijeenkomst 15 en 16 september
• Voortgang overige ontwikkelingen
• Punten voor de begrotingsraad op 28 en 29 oktober

Donderdag 15 oktober: Algemeen Bestuurlijke Zaken en Samenleving en Inwonerszaken
Een greep uit de agendapunten:
• Notulen bijeenkomst 17 september
• Voortgang overige ontwikkelingen
• Punten voor de begrotingsraad op 28 en 29 oktober

Inbreng van inwoners
De vergaderingen starten om 19.30 uur. 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 voor een volledige en actuele agenda op www.derondevenen.nl > bestuur en organisatie > 
gemeenteraad

Gebroederlijk jubileum 
op de gemeentewerf

Martien en René zijn 40 jaar in dienst! 
Van harte gefeliciteerd met dit jubileum! 
Afgelopen donderdag was er een 
bijzonder jubileum op de gemeentewerf in 
Mijdrecht: René en Martien Hogenboom 
vierden hun 40-jarig dienstverband voor 
én in De Ronde Venen. 

Het is uniek dat twee broers vandaag 40 
jaar geleden tegelijkertijd  zijn begonnen 
in onze gemeente en al die jaren zijn 
gebleven. Nog steeds doen ze hun 
werkzaamheden met heel veel plezier! 40 
jaar inzet voor een mooie groenomgeving 
voor onze inwoners. Heel erg bedankt en 
nogmaals van harte René en Martien!

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

2 oktober 2020

Hoe gebruik ik een mondkapje?
Iedereen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een mondkapje te dragen  in publieke binnenruimtes. 

Houd je altijd aan de basisregels:

Zo gebruik je een mondkapje:

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes.

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan.

Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken.

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn.

Houd het mondkapje zo veel mogelijk op.

Raak het mondkapje zo min mogelijk aan.

Was mondkapjes van stof op 60 graden,
liefst na elk gebruik.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij
het restafval.

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

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Blijf thuis.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Vermijd drukke
plekken.

Houd 1,5 meter
afstand.

Was vaak je handen.

Meer informatie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Hoest en nies in je 
elleboog.

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



Werkzaamheden
Angstel; Mededeling; geen bediening
In verband met werkzaamheden geldt het volgende: 
• geen bediening Hulksbrug te Abcoude
• maandag 19 oktober tot en met vrijdag 30 oktober

Wilnis, brugonderhoud
Het brugdek van brug R3100 wordt vervangen. Deze brug ligt naast Zorggras 1 in Wilnis. De 
onderhoudswerkzaamheden starten op maandag 12 oktober en duren tot en met vrijdag 16 
oktober. Gedurende deze hele periode zal de brug afgesloten zijn. Op locatie staat een omleiding 
aangegeven. 

Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting Achterbos
Achterbos is ter hoogte van huisnummer 101 op 20 oktober van 10.00 tot 17.00 uur gedeeltelijk 
afgesloten. Deze maatregel is nodig voor het vervangen van een ingewaterde coaxkabel in 
opdracht van Ziggo. 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 N. Rosario van de firma BAM Infra Nederland B.V. via 0348 72 64 17.

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Gijsbrecht van Stoutenborchstraat en gedeeltelijke 
wegafsluiting Nicolaas van der Steenstraat
De Gijsbrecht van Stoutenborchstraat is ter hoogte van huisnummers 46 tot en met 50 en 49 tot 
en met 55 op 15 oktober van 8.00 tot 17.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer. De Nicolaas 
van der Steenstraat ter hoogte van huisnummers 30 tot en met 28 is deze dag gedeeltelijk 
afgesloten. Hier kan het verkeer passeren, maar houd rekening met een langere reistijd.
Deze maatregel is nodig voor het vervangen van een ingewaterde coaxkabel in opdracht van 
Ziggo. 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer N. Rosario van de firma BAM Infra Telecom via 0348 72 64 17.

Vinkeveen, Reigerstraat afgesloten
De Reigerstraat is vanaf maandag 19 oktober 07:00 uur tot en met woensdag 21 oktober 16:00 
uur afgesloten voor doorgaand verkeer.
De werkzaamheden vinden plaats tussen de Waverbancken en de Plevierenlaan. Het doel van de 
werkzaamheden is de veiligheid van de fietser en voetganger verhogen bij de oversteek.
Ook de bussen rijden in deze periode niet door Vinkeveen. De halte nabij het viaduct onder de 
N201 blijft wel open. De bus zal hier stoppen en de weg via de N201 vervolgen.

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 41 – 9 oktober 2020)
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

Nijverheidsweg 26 in Mijdrecht Het uitbreiden van het bedrijf Z/20/169970 23-09-2020

Mennonietenbuurt 22 in Amstelhoek Aanvraag aanlegplaats/steiger Z/20/170123 24-09-2020

Groenlandse kade 9 in Vinkeveen Het plaatsen van een tijdelijke loods Z/20/170285 25-09-2020

Amsterdamsestraatweg 10 in Abcoude Het aanleggen van een parkeerplaats op 
eigen terrein, aan de achterzijde van de 
woning

Z/20/170247 28-09-2020

Productieweg 40 in Mijdrecht Sloopmelding Z/20/170263 28-09-2020

Stationsstraat 60 in Abcoude Het aanbrengen van een vlonder Z/20/170284 29-09-2020

Baambrugse Zuwe 118 in Vinkeveen Diverse aanlegwerkzaamheden op het 
buitenterrein.

Z/20/170317 29-09-2020

Zand- en Jaagpad 15 in Baambrugge Het verhogen van de kap aan de 
achterzijde en het aanbrengen van een kap 
op de aanbouw

Z/20/170320 29-09-2020

Kerkstraat 12 in Abcoude Het realiseren van 4 woningen in een 
voormalig winkelpand

Z/20/170321 30-09-2020

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

 VERLENGING BESLISTERMIJN 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

Briljant 10 in Mijdrecht Het vergroten van de aanbouw Z/20/169134 28-09-2020

Waverveensepad, kadastraal bekend 
Mijdrecht, sectie A nummer 3733

Dijkverbetering en het kappen van 28 
bomen aan het Waverveensepad

Z/20/167266 29-09-2020

Waverveense pad 15 C 39 in Vinkeveen Een terrasoverkapping tussen de pergola Z/20/167977 30-09-2020

Gosewijn van Aemstelstraat 12-19 in 
Mijdrecht (nieuwe adressen Gosewijn 
van Aemstelstraat 12 t/m 35 Mijdrecht)

Het bouwen van 24 appartementen Z/20/167386 30-09-2020

 VERLEENDE TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (WEEK 41 – 9 OKTOBER 2020)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Amstelkade 51 in Wilnis Het plaatsen van een noodwoning voor een 
periode van één jaar en vier maanden

Z\20\167283 29-09-2020

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. 

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Rijksstraatweg 147 in Baambrugge Het aanleggen van een hoofdwaterleiding Z/20/167158 24-09-2020

Oudhuijzerweg 4 in Wilnis Het verbouwen van de woning Z/20/165842 24-09-2020

Jan Trouwstraat 5 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning

Z/20/168795 24-09-2020

Prins Bernhardlaan 32 in Vinkeveen Uitbreiding begane grond woonhuis en 
vergroten dakterras

Z/20/166111 25-09-2020

Dwarskade 3 in Abcoude Bouwen van een aanlegsteiger Z/20/168800 28-09-2020

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

Z/20/167187 28-09-2020

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.

 INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Nijverheidsweg 17A-F in Mijdrecht Wijziging brandcompartimenten 
Nijverheidsweg 17A-F

Z/20/161051 01-09-2020

Langhuislaan 10 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel Z/20/166660 16-09-2020

Rookmelders redden levens
In heel Nederland zijn in oktober de Brandpreventieweken. Ieder jaar wordt dan voorlichting 
over brandveiligheid gegeven om slachtoffers van woningbrand te voorkomen. Dit jaar staat in 
het teken van ‘Rookmelders redden levens!’.

Heb ook jij al werkende rookmelders?
Driekwart van de Nederlanders heeft al rookmelders in huis. Belangrijk, want als je slaapt 
dan ruik je niets. Dus ook geen rook als er in je huis brand ontstaat. Daarom zijn werkende 
rookmelders van levensbelang!

Een werkende rookmelder kan je leven redden 
Niet alleen de hoeveelheid rookmelders is van belang, ook de juiste plaatsing en het testen van je 
rookmelders is van levensbelang. Heb jij al eens getest of je jouw rookmelders in elke kamer van 
je huis kunt horen? Zorg dat de rookmelder in originele staat blijft, stofvrij is en een werkende 
batterij heeft of is aangesloten op netstroom. Niet voor niets is een werkende rookmelder op 
elke verdieping van een nieuwbouwwoning verplicht en vanaf juli 2022 ook voor bestaande 
woningen. Test vandaag nog of jouw rookmelder thuis werkt.

Vergroot eenvoudig de brandveiligheid thuis
Op de website www.rookmelders.nl vind je informatie over nut, noodzaak, soorten en plaatsing 
van rookmelders. In bouwmarkten in Nederland komen displays van een brandweerman te 
staan met meer informatie. Daar kan je ook rookmelders kopen. Volg Veiligheidsregio Utrecht 
op Facebook en Instagram om regelmatig tips te ontvangen en om te zien wanneer ons volgende 
webinar over rookmelders is. Heb je vragen? WhatsApp VRU brandweer op 06 12 95 85 99, bel 
088 878 1000 of mail voorlichting@vru.nl. Zo vergroot je eenvoudig de brandveiligheid thuis. 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De VRU is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Kijk voor meer 
informatie op www.brandweer.nl/utrecht.



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 41 – 9 oktober 2020)

Groot Mijdrechtstraat 17 G1 in 
Mijdrecht

Tijdelijke opslag van containers (ca 10 ton) 
schroot

Z/20/165833 28-09-2020

Voordijk 56 in Abcoude Uitbouwen aan de achterzijde aan het 
hoofdgebouw

Z/20/169581 30-09-2020

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

Z/20/169582 30-09-2020

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 art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Mennonietenbuurt 108 in 
Amstelhoek

20028 sloopwerk Mennonietenbuurt 108 in 
Amstelhoek

Z/20/169945 21-09-2020

 ONTWERP WIJZIGINGSPLAN WILNISSE ZUWE 34
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang 
van 10 oktober 2020 het ontwerpwijzigingsplan “Wilnisse Zuwe 34” in Wilnis (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.
bpw012wilnzw34-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. 
Het ontwerpwijzigingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:
-  De papieren versie ligt ter inzage bij de balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 

gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 
8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken door te mailen naar ‘omgevingszaken@derondevenen.nl’ of te bellen met 
0297 29 16 16.

-  De verbeelding van het authentieke ontwerpwijzigingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
U komt rechtstreeks bij dit plan via het volgende adres: 

  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.bpw012wilnzw34-ow01. 
  De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie 
  http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.
-  U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Toelichting
Het wijzigingsplan “Wilnisse Zuwe 34” voorziet in het wijzigen van de bestemming van het perceel Wilnisse Zuwe 34 in 
Wilnis van ‘Agrarisch met waarden - Natuurwaarden’ naar ‘Wonen’.  

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze kenbaar maken bij 
het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk 
kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan college van burgemeester en wethouders 
van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met 
Myra van Woerden van de afdeling Ruimte. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren 
telefonisch te bereiken via 06 30 86 58 04.

 MIJDRECHT, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE GOUWENSTRAAT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 oktober 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 
Gouwenstraat 3641 JM in Mijdrecht. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van maandag 12 oktober 2020 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.

 MIJDRECHT, VERKEERSBESLUIT VAN WASSENAERSTRAAT
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Van Wassenaerstraat 28, 
3641 BD in Mijdrecht.   

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 9 oktober 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 
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 WILNIS, VERKEERSBESLUIT LANGHUIS
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Langhuis 13, 3648 LJ in 
Wilnis.   

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 9 oktober 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 
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 MIJDRECHT, VERKEERSBESLUIT KAMILLE
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Kamille 15, 3641 VS te 
Mijdrecht.   

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 9 oktober 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 
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 WABO
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben besloten om de omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets te verlenen.

besluitdatum: 9 oktober 2020
inrichting:  Holland Scherm BV
adres:  De Hoef Westzijde 31 in De Hoef
betreft:  het oprichten van een hout- en betonbewerkingsbedrijf

Bezwaarprocedure
Tegen bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit (datum 
verzending: 9 oktober 2020) een bezwaarschrift indienen bij: College van burgemeester en wethouders van de gemeente 
De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht

Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam en adresgegevens van bezwaarmaker, de 
dagtekening, handtekening, een aanduiding van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van 
bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Indien 
er sprake is van een spoedeisend belang kan de bezwaarmaker vooruitlopend op de beslissing op het bezwaarschrift 
een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Dit kan door middel van het sturen van een verzoekschrift aan de 
Rechtbank Midden Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. Het verzoekschrift dient te zijn voorzien van naam en adresgegevens verzoeker, de dagtekening, 
handtekening, vermelding van spoedeisend belang, reden van het verzoek en een kopie van het ingediende bezwaar. Aan 
een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending ter inzage bij:
•  Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 

17.00 uur (na telefonisch overleg: 088 – 022 50 00).
•  Gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
  Voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente.

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden


