
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)

De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen 
beschikbaar
Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De 
app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander 
besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de 
Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.

CoronaMelder

voorkom dat je onbewust een ander besmet

ik   download   de app 
om mijn opa 
te beschermen

het downloaden van de app is altijd vrijwillig

Informatiebijeenkomst over Tiny Forest Johan van Renessestraat in Mijdrecht
De Ronde Venen is vorig jaar geselecteerd om samen met het IVN drie ‘Tiny Forests’ aan te leggen in de gemeente. Een Tiny Forest is een klein stukje 
hoogwaardige natuur, ongeveer zo groot als een tennisbaan, dat uitgroeit tot een divers minibos.
In Wilnis, op een trapveld langs de Marktschipper, is vorig jaar het eerste minibos aangelegd. BSO ’t Vlot en basisschool De Fontein, gelegen aan de 
Johan van Renessestraat in Mijdrecht, hebben zich gemeld als initiatiefnemer voor een tweede Tiny Forest. De voorgestelde locatie hiervoor is op het 
grasveld naast de BSO.
Tijdens een informatieavond op dinsdag 27 oktober worden de plannen verder toegelicht en kunt u alle vragen stellen die u wilt. Ook laten we dan 
het conceptontwerp van het minibosje zien en bekijken we of er aanpassingen nodig zijn.

Aanmelden verplicht
We houden deze avond in basisschool de Fontein waar voldoende ruimte is om goed afstand te houden. Het is een inloopavond waarop 
iedereen een tijdslot krijgt om langs te komen tussen 19.30 uur en 20.30 uur. Aanmelden kan t/m 25 oktober bij Marieke van Otterloo,  
m.vanotterloo@kmnkindenco.nl. Graag per huishouden met 1 persoon komen.

Gemeente geeft ‘weesfietsen’ aan  
De Fietsenwerkplaats
Voor de zomer heeft de gemeente een groot aantal fietswrakken en ‘weesfietsen’ verwijderd. Dit 
gebeurde bij diverse bushaltes en bij het Station Abcoude. Zo’n 60 van deze fietsen zijn beschikbaar 
gesteld aan De Fietsenwerkplaats. Jongeren knappen deze fietsen op.

De fietsenstallingen bij diverse bushaltes in de gemeente, zoals de Rondweg in Mijdrecht, en 
Station Abcoude werden bezet door fietswrakken en fietsen die al lange tijd niet meer werden 
gebruikt, zogenaamde weesfietsen. Kansis Groen voerde in opdracht van de gemeente een actie 
uit om deze fietsen op te ruimen. Eerst werden ze van een label voorzien waarop stond dat ze 
binnen 8 dagen (wrakken) en 28 dagen (weesfietsen) zouden worden verwijderd als de eigenaar 
dat niet zou doen. Werd daar geen gehoor aan gegeven, dan werd de fiets weggehaald. Een groot 
aantal fietsen werd verwijderd.

Nu maakt De Fietsenwerkplaats dankbaar gebruik van het bruikbare deel van de fietsen. 
Jongerenwerk De Ronde Venen heeft afgelopen week rond de 60 fietsen opgehaald bij de werven 
in Mijdrecht en Abcoude. Deze fietsen worden in De Fietsenwerkplaats op de locatie van het 
Jongerenwerk door de jongeren opgeknapt en voor een lage prijs verkocht.

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 officiële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op officiële 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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 42 – 16 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

Plassengebied Vinkeveen (Zuidplas 
sectie A 5643)

Een bestaande (onderwater) legakker 
upgraden naar een paaiplaats voor vissen

Z/20/170347 30-09-2020

Proostdijstraat 39 in Abcoude Uitbreiding woning door opbouw aan de 
zijgevel

Z/20/170354 30-09-2020

Diamant 9 in Mijdrecht Uitbreiding Veenlanden College Mijdrecht Z/20/170374 30-09-2020

Nabij Dwarskade in Abcoude Bomenkap voor Groot Onderhoud 
Dwarskade

Z/20/170379 30-09-2020

Arkenpark De Plashoeve 34 in 
Vinkeveen

Aanvraag ark vervangen Arkenpark de 
Plashoeve 34

Z/20/170410 01-10-2020

Arkenpark De Plashoeve 31 in 
Vinkeveen

Verplaatsen 2 arken bij Arkenpark de 
Plashoeve

Z/20/170416 01-10-2020

Jacob van Lichtenbergstraat 1 in 
Mijdrecht

Het aanvragen van een kapvergunning en 
het plaatsen van een schutting

Z/20/170574 05-10-2020

Koningsvaren 21 in Abcoude Aanvraag voor het plaatsen van een 
dakkapel

Z/20/170550 05-10-2020

Baambrugse Zuwe 136 in Vinkeveen Aanvraag voor erfverharding Z/20/170661 06-10-2020

Heulweg 89 in Vinkeveen Aanvraag oprit/parkeren Z/20/170670 06-10-2020

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

Dorpsstraat 42A in Mijdrecht Gewijzigd gebruik en herinrichting Z/20/167391 28-09-2020

Soling 1 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel op de 
voorgevel van de woning

Z/20/169637 05-10-2020

Wipmolen 60 in Mijdrecht Het plaatsen van een kozijn Z/20/169787 06-10-2020

Angsteloord 26 in Abcoude Plaatsen dakkapel voorzijde Z/20/168733 07-10-2020

Burgemeester Bentinckstraat 3 in 
Abcoude

een interne constructieve wijziging Z/20/168974 08-10-2020

Pr Willem-Alexanderstr 3 in 
Baambrugge

Verwijderen van een draagmuur Z/20/168770 08-10-2020

Energieweg 113 in Mijdrecht Vervangen van de sprinkler- installatie 
door brandcompartimentering

Z/20/167083 08-10-2020

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.

 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

Stationsstraat 46 in Abcoude Verbouwing van de zolderverdieping Z/20/168255 08-10-2020

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN - UITGEBREIDE PROCEDURE
In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
de onderstaande, verleende vergunningen gedurende zes weken ter inzage. U kunt een afspraak maken via 
omgevingszaken@derondevenen.nl.

Globale locatie Omschrijving Activiteit Zaaknummer Datum verzonden

Mijdrecht: Dorpsstraat 1 Verbouwing bestaand kantoorgebouw Bouw Z/19/140239 12-10-2020

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan 
binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van 
een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 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 beroepschrift. 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 Opmerking

Geinplein 3, 1391 JN in Abcoude Sporthuis Abcoude 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 
30 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 29 16 16.

 MIJDRECHT, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN HET RAADHUISPLEIN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 7 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 het 
Raadhuisplein 3641 EE in Mijdrecht. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van maandag 12 oktober tot en met maandag 26 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 
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 VOOR HET INSTELLEN VAN VERKEERSMAATREGELEN BIJ HET NIEUWE BURGEMEESTER 
HAÏTSMAPLEIN 
Aanleiding
Het parkeerterrein Burgemeester Haïtsmaplein in Mijdrecht wordt opnieuw ingericht. Met de nieuwe indeling van het 
parkeerterrein komt er een gescheiden inrit en uitrit. Het nieuwe parkeerterrein krijgt ongeveer 160 parkeerplaatsen. Deze 
parkeerplaatsen zijn openbaar en bedoeld voor de winkels in het centrum van Mijdrecht. Het is van belang dat er voldoende 
parkeergelegenheid is voor bezoekers van de winkels. De huidige blauwe zone zal blijven bestaan om te voorkomen dat 
mensen hier voor langere tijd parkeren. Om mindervalide bezoekers van de winkels een parkeerplaats te bieden op korte 
loopafstand van het centrum, worden er vier gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd; twee bij de entree naar het 
centrum ter hoogte van supermarkt Boni en twee bij de entree naar het centrum via het Raadhuisplein.
Ook de openbare laadpaal op het Burgemeester Haïtsmaplein krijgt in de nieuwe indeling weer een plaats. Bij de openbare 
laadvoorziening zullen twee parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s. Tenslotte zal er 
nog een parkeerstrook worden gereserveerd voor het laden en lossen ten behoeve van de winkels in het centrum.

Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten om vier parkeerplaatsen in te stellen als gehandicaptenparkeerplaatsen door het 
plaatsen van de verkeersborden E6 bij deze vakken, het instellen van een parkeerstrook voor laad- en losverkeer door het 
plaatsen van bord E7 en het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische auto’s door het 
plaatsen van verkeersbord E4 en een onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische auto’s’. 
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

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 Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd 
wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om 
een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen 
het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd 
aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van 
‘voorlopige voorziening’, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank 
Midden-Nederland 

Werkzaamheden
Ringvaart van Groot-Mijdrecht en Bruggesloot; Mededeling; geen bediening
In verband met werkzaamheden geldt het volgende: 
- Geen bediening Rondwegbrug en Irenebrug te Mijdrecht
• Maandag 2 november tot en met vrijdag 13 november 2020

Wilnis, gehele wegafsluiting en gedeeltelijke wegafsluiting Wilnisse Zuwe
De Wilnisse Zuwe is tussen huisnummers 8 en 15D op 30 oktober van 7.00 uur tot 18.00 uur
gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer kan passeren, maar houd rekening met een langere reistijd. 

Op 2 november van 7.00 uur tot en met 6 november 16.00 uur is hetzelfde gedeelte van de Wilnisse 
Zuwe wel geheel afgesloten voor alle verkeer. Dit omdat het werk vak in de bouwhekken komt 
te staan in verband met vervuilde grond. Deze maatregel is nodig voor het maken van diverse 
boringen voor het leggen van kabels en leidingen.

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



 VERKEERSBESLUIT VOOR HET AANWIJZEN VAN ÉÉN PARKEERPLAATS VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE 
AUTO’S 
Aanleiding
Een bewoner uit de straat Diamant heeft een aanvraag ingediend voor een openbare laadpaal. Om gebruik te kunnen 
maken van de laadpaal reserveert de gemeente een parkeerplaats bij de laadpaal.

Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten om een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen in 
de straat Diamant te Mijdrecht, ter hoogte van Diamant 15, door het plaatsen van het verkeersbord E4 (RVV 1990) en een 
onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische auto’s”.

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

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 Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd 
wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om 
een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen 
het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 

Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd 
aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van 
‘voorlopige voorziening’, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank 
Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze 
voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te 
stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet 
meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.
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