
Nieuws over corona
voor inwoners en ondernemers
De gemeente informeert u over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kijk 
hiervoor op www.derondevenen.nl/corona 

Vragen over het coronavirus of vaccinatie? 
U kunt terecht bij
•  het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus 
•  de GGD regio Utrecht: www.ggdru.nl/

corona of 030 - 630 54 00 

  (doordeweeks tussen 8.30 en 17.00 uur, in 
het weekend tussen 9.00 en 16.00 uur)

•  het landelijk informatienummer: 0800 - 
13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).

•  www.rijksoverheid.nl/corona

Gemeentenieuws 

Werkzaamheden

Mijdrecht en de Hoef, wegafsluitingen 
Zondag 7 november 2021 vindt de jaarlijkse 
hardloopwedstrijd de Zilveren Turfloop 
plaats.
Voor dit evenement worden de navolgende 
tijdelijke wegafsluitingen ingesteld:
•  De Hoofdweg vanaf de Rietgans in 

Mijdrecht tot parkeerterrein nabij 
sportvereniging Argon van 8.45 tot 14.00 
uur;

•  De Hoofdweg vanaf de rotonde 
Oosterlandweg en de Cornelis 
Beerninckstraat in Mijdrecht van 8.00 
tot 14.00 uur;

•  De Hoofdweg vanaf rotonde 
Oosterlandweg tot en met kruising 
Molenland/Hoofdweg in Mijdrecht van 
10.30 uur tot 12.45 uur;

•  Oosterlandweg tussen rotonde 
Hoofdweg en kruising Schattekerkerweg 
in Mijdrecht van 11.20 uur – 11.35 uur;

•  Westerlandweg vanaf de kruising 
Molenland in Mijdrecht tot en met 
kruising Oude Spoorbaan in de Hoef van 
10.30 uur tot 13.15 uur;

•  De Hoef Oostzijde in de Hoef (route 
langs de Kromme Mijdrecht) vanaf de 
Hoofdweg in Mijdrecht tot en met de 
Oude Spoorbaan (burg bij de Hoef) 
vanaf 10.30 uur tot 13.15 uur;

•  Schattekerkerweg in Mijdrecht vanaf De 
Hoef Oostzijde in de Hoef tot en met de 
Oosterlandweg in Mijdrecht vanaf 10.30 
uur tot 13.15 uur.

Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) 
persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (BRP, de officiële naam voor de Nederlandse 
bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente 
woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens. Maar bijvoorbeeld ook om gegevens 
over een mogelijk huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden vaak 
automatisch verstrekt aan overheidsinstanties. En aan een paar bijzondere maatschappelijke 
instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun 
wettelijke taken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan 
deze instanties wordt verstrekt. U kunt het verstrekken van gegevens aan deze instanties niet 
voorkomen omdat dat wettelijk is bepaald. In sommige gevallen kunnen ook anderen vragen 
om de gegevens te verstrekken die over u in de basisregistratie staan. Voor deze verstrekkingen 
kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.
 
Verstrekkingsbeperking aanvragen
Beperking van de verstrekking van uw persoonsgegevens kunt u als volgt regelen:
•  Via www.derondevenen.nl, zoek op trefwoord ‘Geheimhouding’. U heeft hiervoor DigiD 

nodig.
•  Persoonlijk bij het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak op https://afspraak.

derondevenen.nl/Internetafspraken/  
Vergeet niet uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.
 
Het college voldoet zo snel mogelijk aan uw verzoek en stuurt u een schriftelijke bevestiging. 
De verstrekkingsbeperking geldt totdat u deze zelf intrekt. Dit betekent niet dat nooit meer 
gegevens kunnen worden verstrekt. Wil de gemeente toch op verzoek van een derde gegevens 
verstrekken? Dan moet zij een procedure volgen die in de wet staat omschreven. 
Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via 0297 29 16 16.

Filmserie over dagbesteding in De Ronde Venen
Voor mensen met dementie zijn er volop 
mogelijkheden om hun dag op een prettige 
manier buitenshuis door te brengen. Welke 
dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunt u 
zien in een serie korte films op www.derondevenen.nl/dementievriendelijk. RTV Ronde Venen 
zendt iedere maand de nieuwste film aansluitend aan het programma Nieuwsronde uit.

Deel 7: De Nostalgie in Amstelhoek
Dagopvang De Nostalgie in Amstelhoek verzorgt dagbesteding voor mensen met 
geheugenproblemen en eenzame ouderen. In het ruime, lichte pand (vroegere fietswinkel) is 
de sfeer van vroeger duidelijk aanwezig. Van een ‘Ot en Sien’-poster en ouderwetse spelletjes 
tot keukengerei van vroeger. Zo hebben de medewerkers van De Nostalgie een sfeer gecreëerd 
waar alle cliënten zich thuis voelen.

De Nostalgie is 5 dagen per week geopend. De cliënten worden in de ochtend met de Nostalgiebus 
van huis opgehaald. Er is iedere dag een gevarieerd programma, met beweegactiviteiten, 
spelletjes, een gezamenlijke warme maaltijd en – als het weer het toelaat – een wandeling.

Meer weten? Kijk op www.dagopvangnostalgie.nl of neem telefonisch contact op met Irma 
Meijer via 06 16734042 of met Debby van Boksel via 06 46554466. 
Dagopvang De Nostalgie, Mijdrechtse Zuwe 57B, 1427 AV Amstelhoek.

Eerdere afleveringen terugkijken
Eerder in de serie Dagbestedingen in De Ronde Venen verschenen: 
Deel 1 Dementie Trefpunt en casemanagers dementie
Deel 2 Buurderij van Dam in Wilnis
Deel 3 Zorgboerderij Den Haring in Baambrugge
Deel 4 Het Raakvlak in Mijdrecht
Deel 5 Het Tuinhuis in Vinkeveen
Deel 6 Dagactiviteitencentrum Abcoude

Terugkijken kan op www.derondevenen.nl/dementievriendelijk

Deze serie korte films is een initiatief van de Alzheimer Cafés Abcoude en Vinkeveen en de 
gemeente. Het is onderdeel van de gezamenlijke inspanning van de gemeente en Tympaan–
De Baat om ook in coronatijd inwoners met dementie en hun mantelzorgers van informatie te 
voorzien. 
Alle filmpjes zijn te vinden op www.derondevenen.nl/dementievriendelijk

Samen 
voor een 
veilige 
buurt

Download de app 
of meld u aan op 
burgernet.nl

Samen 
voor een 
veilige 
buurt

Download de app 
of meld u aan op 
burgernet.nl

Samen 
voor een 
veilige 
buurt

Download de app 
of meld u aan op 
burgernet.nl

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
Het gemeentehuis is weer open op de tijden 
die u van ons gewend bent.

Maandag: 8.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag: 
8.30 – 16.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 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 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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 43 – 29 oktober 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.

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

Rijksstraatweg 121 A in Baambrugge Het plaatsen van een dakkapel Z/21/190428 13-10-2021

Hoogstraat 32 in Abcoude Splitsing begane grond winkelpand Z/21/190479 14-10-2021

Mijdrechtse dwarsweg 12 A in Wilnis Wijzigen bedrijf Z/21/190538 15-10-2021

Stationsweg 13 in Wilnis Dakopbouw (verhoogde nok) op bestaande 
woning

Z/21/190539 15-10-2021

Energieweg 105 in Mijdrecht Aanpassen en verduurzamen 
bedrijfsgebouw

Z/21/190558 15-10-2021

Groenlandse kade 16 in Vinkeveen Bouwe een 2 onder 1 kap woning Z/21/190560 16-10-2021

Sectie C Perceel 9705 in Mijdrecht Bouw vrijstaande woning Z/21/190589 18-10-2021

Amstelkade 74 A in Amstelhoek Het realiseren van een steiger Z/21/190618 18-10-2021

Gouwenstraat 8 in Mijdrecht Het doorbreken van een muur en het 
plaatsen van een dakkapel

Z/21/190636 19-10-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de 
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Dorpsstraat 76 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke steiger op trottoir Z/21/0010249 13-10-2021

Blomswaard nabij 1 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container en mobiel toilet Z/21/0010433 20-10-2021

Van Wassenaerstraat nabij 25 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container en mobiel toilet Z/21/0010431 20-10-2021

Zuster Claassenhof 33 in Abcoude Aanleggen uitweg Z/21/0010538 21-10-2021

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 navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Gein-Zuid 23 in Abcoude Gedeeltelijke dakrenovatie boerderij Z/21/184609 21-10-2021

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 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 volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de 
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Dorpsstraat 76 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen steiger door 
Aannemingsmij. H.M. van Scheppingen B.V. 
voor een verbouwing van een woning voor 
de periode 1 november t/m 23 december 
2021

Z/21/0010249 28-10-2021

Blomswaard nabij 1 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container en mobiel 
toilet door Bruns Bouwcoördinatie voor een 
verbouwing van een woning voor de periode 
19 oktober t/m 31 december 2021

Z/21/0010433 28-10-2021

Van Wassenaerstraat nabij 25 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container en mobiel 
toilet door Coen Hagedoorn voor 
renovatiewerkzaamheden in opdracht van 
GroenWest voor de periode 18 oktober t/m 7 
november 2021

Z/21/0010431 28-10-2021

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 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.

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 
verzonden

Koningsvaren 8 in Abcoude Plaatsen van een erfafscheiding Z/21/187707 15-10-2021

Ontwerp omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.10 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage worden gelegd:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Gein-Zuid 14 in Abcoude Restauratie keermuur gelegen bij Oostzijdse 
molen

Z/21/184947 26-10-2021

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving 
van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u 
in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt 
ook op afspraak uw zienswijzen  mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in 
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden 
verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

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

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 13 november 2021 Intocht van Sinterklaas 13.30 uur – 16.00 uur TV Vinkeveen 
Mijdrechtse Dwarsweg 
2, 3645 GA Vinkeveen

Optocht door 
Vinkeveen met 
trikes

Zaterdag 13 november 2021 Sint intocht 13.30 uur – 16.00 uur Dorpscentrum 
Mijdrecht, 
Raadhuisplein 3641 EE 
Mijdrecht

Optocht met 
een treintje

Deze aanvragen liggen voor een periode van 1 week 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 deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot 
en met 5 november 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 aanvraag kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

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

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zondag 19 december 2021 OERRR-kerst op Fort 
Nigtevecht

10.00 uur – 17.00 uur Fort Nigtevecht, 
Velterslaan 1 1391 HV 
Abcoude

Kerst markt

Deze 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 deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot 
en met 12 november 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 aanvraag kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

Aanvraag evenementenvergunning B-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 18 december 2021 Hollandse avond 20.00 uur – 02.00 
uur

Parkeerterrein 
Optisport
Ontspanningsweg 1, 
3641 SV Mijdrecht

Versterkt geluid

De aanvraag ligt voor een periode van 6 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 10 december 
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 evenement’. 
Informatie over deze aanvragen kunt u krijgen via 0297 – 29 16 16.
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