
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

Overlast van verkeerd gestalde fietsen aangepakt
De gemeente gaat de overlast van verkeerd gestalde fietsen bij de halte Mijdrecht-centrum 
aan de Rondweg en het station Abcoude aanpakken. Vanaf 28 oktober wordt eerst 2 weken 
gewaarschuwd. Aan verkeerd gestalde fietsen wordt dan een kaartje bevestigd met een 
waarschuwing. Vanaf 11 november worden fietsen die niet in de stalling staan verwijderd. 
Reizigers stallen hun fiets bij bushaltes en het station Abcoude regelmatig buiten de fietsenrekken. 
Dit belemmert de doorgang voor voetgangers en zorgt voor een rommelige aanblik. In het voorjaar 
zijn bij bushaltes en het station Abcoude een groot aantal fietswrakken en weesfietsen (fietsen 
die zijn achtergelaten en niet meer worden gebruikt) verwijderd. Hiermee is veel stallingsruimte 
vrijgekomen, voldoende om alle fietsen in de fietsenrekken te stallen.

Desondanks zetten reizigers hun fiets regelmatig 
buiten de rekken. Dit gebeurt vooral bij de halte 
Mijdrecht-Centrum en bij het station Abcoude. 
De gemeente laat deze verkeerd gestalde fietsen 
vanaf 11 november verwijderen. Daarvoor wordt 
gedurende 2 weken gewaarschuwd dat er 
strenger wordt opgetreden tegen fietsen die 
buiten de rekken staan. De eigenaar kan na 11 
november zijn of haar verwijderde fiets ophalen 
bij de gemeentewerf in Mijdrecht (als deze bij 
halte Mijdrecht-Centrum stond) of in Abcoude 
(voor verkeerde geparkeerde fietsen bij station 
Abcoude).

Volgende week vergaderen drie 
raadscommissies in drie bijeenkomsten. 
Een greep uit de agendapunten: 

Dinsdag 10 november: Samenleving en 
Inwonerszaken
-  Voortgang en overige ontwikkelingen
-  Verordening jeugdhulp De Ronde Venen
-  Verordening maatschappelijke 

ondersteuning De Ronde Venen

Woensdag 11 november: Ruimtelijke Zaken en 
Publieke Werken
-  Voortgang en overige ontwikkelingen
-  Beleidsnota ‘Kleinschalige zonnevelden 

voor eigen elektriciteitsgebruik’
-  Sponsoring en adoptie zitbanken in de 

openbare ruimte 

Donderdag 12 november: Algemeen 
Bestuurlijke Zaken en Financiën 
-  Voortgang en overige ontwikkelingen

-  2e bestuursrapportage 2020
-  Stand van zaken Covid

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 meer informatie en een volledige en 
actuele agenda op www.derondevenen.nl > 
bestuur en organisatie > gemeenteraad

Eerste Hulp Bij Dementie-koffers 
Ook in coronatijd werkt De Ronde Venen 
aan een dementievriendelijke gemeente. 
Vanwege de beperkende maatregelen 
gaan de Alzheimer Cafés, (voorlichtings)
bijeenkomsten en trainingen niet door. 
Maar de behoefte aan informatie is er wel. 
Daarom zoeken we steeds naar manieren 
om toch informatie te verstrekken aan 
inwoners met dementie en mantelzorgers. 
Er zijn heel veel boeken en folders over dit 
onderwerp. Het Steunpunt Mantelzorg heeft 
hieruit een selectie gemaakt uit en daarmee 
een aantal koffers gevuld: Eerste Hulp Bij 
Dementie-koffers.
U kunt een koffer lenen bij een van de 
Rondeveense Servicepunten of bij Dorpshuis 
de Vijf Bogen in Baambrugge. Lenen is gratis, 
u mag de koffer 4 weken in huis houden. 

Geheugenkabinetten
Niet iedereen vindt het handig om een koffer 
mee naar huis te nemen. Daarom richt het 
Steunpunt Mantelzorg op 2 locaties in de 
gemeente een Geheugenkabinet in. Een 
Geheugenkabinet is een informatiehoek 
met veel informatie over het geheugen en 
dementie: van kinderboeken, volwassenboeken en spellen tot dvd’s en muziek. Er komt een 
Geheugenkabinet in Mijdrecht en een in Abcoude. Zodra de exacte locaties en openingstijden 
bekend zijn, worden deze bekendgemaakt. Naar verwachting zijn de Geheugenkabinetten half 
november klaar.

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 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



Gemeente helpt inwoners hun energierekening omlaag te brengen

Duurzaamheidspartners lanceren vragenlijst over circulaire materialen

Werkzaamheden

Woningeigenaren in De Ronde Venen hebben in september een waardebon van € 70,- 
ontvangen. Met de waardebon kunnen inwoners energiebesparende producten kopen bij 
bouwmarkten en webwinkels. In totaal is er € 282.025,- beschikbaar in de gemeente voor de 
actie. Op winstuitjewoning.nl is te zien hoeveel geld er nog beschikbaar is. Als het geld op is, 
vervalt de waardebon.

Woonlasten verlagen met kleine energiebesparende producten
De meeste woningeigenaren weten dat zij met isolatiemaatregelen en het plaatsen van 
zonnepanelen hun energierekening enorm verlagen. En hun woonplezier flink verhogen. Het 
gevolg van kleinere energiebesparingsproducten is minder bekend. Terwijl het plaatsen ervan 
makkelijk is en veel oplevert. Een LED-lamp is al snel 90% zuiniger dan een gloeilamp en gaat 
veel langer mee. Tochtstrips helpen je om minder gas te verbruiken en zorgt voor minder tocht 
in huis. Zo zijn er nog veel meer producten die woningeigenaren helpen goedkoper en prettiger 
te wonen.

Woningeigenaren kunnen bij aangesloten winkels energiebesparende producten kopen
Daarna uploaden zij de waardebon en het aanschafbewijs via de website van Winst uit je 
woning. Winst uit je woning controleert de aanvragen en zorgt samen met de gemeente dat 
het bedrag na goedkeuring van de aanvraag op de rekening van de bewoner wordt gestort. De 
aanvraag is voor woningeigenaren heel simpel, aangesloten winkels hoeven niets te doen. Kijk 
op www.winstuitjewoning.nl/derondevenen voor meer informatie over de actie.

Koop direct online een energiebespaarbox met uw waardebon
U kunt kiezen uit 3 bespaarboxen: één waarmee u uw gasverbruik vermindert, één waarmee u 
uw stroomverbruik vermindert en een combinatie van beide. Afrekenen doet u direct met de 
waardebon.
Kiest u liever zelf welke energiebesparende producten u aanschaft? Dat kan natuurlijk ook. 
Plaats de producten, zoals radiatorfolie, waterbesparende douchekoppen en led-lampen, in uw 
winkelmandje en reken af met de waardebon.

De Ronde Venen kenmerkt zich door veel bedrijvigheid, een grote agrarische sector, 
waterrecreatie en wonen vlakbij Amsterdam en Utrecht. In 2018 hebben verschillende bedrijven 
zich gevormd tot een netwerk die duurzaamheid omarmen in hun visie en kernactiviteiten, 
Duurzaamheidpartners De Ronde Venen.

Ondanks corona zijn Duurzaamheidpartners de Ronde Venen doelgericht actief gebleven de 
afgelopen maanden. De werkgroep circulair werken & wonen wil de afvalstromen bij bedrijven 
uit onze gemeente beter in beeld krijgen. Alle bedrijven uit de Ronde Venen, welke in het bezit 
zijn van afvalstromen, nodigen zij dan ook uit deze vragenlijst in te vullen. Dat kan via 
www.derondevenen.nl/afvalstromen.

Afval als grondstof 
De circulaire economie draait op volle toeren. Een aandachtspunt 
hierbij is het beter scheiden van afval. Want goed afval scheiden 
bespaart energie en vermindert de CO2-uitstoot. Ook zorgt het ervoor 
dat we afval als grondstof kunnen gebruiken voor nieuwe producten.

Afval zo goed mogelijk scheiden 
Duurzaamheidspartners van De Ronde Venen streeft ernaar al het 
bedrijfsafval gescheiden aan te bieden, zodat het direct geschikt is als 

grondstof. Voor het overige bedrijfsafval willen we het vervoer van afval optimaliseren. Dit alles 
tegen zo laag mogelijke kosten. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons enorm. Het kost 
slechts een paar minuten van uw tijd. 

Wat doen we met de resultaten?
Na de sluitingsdatum analyseren we alle ingevulde vragenlijsten. Dit gebruiken we als input 
waarmee we in het voorjaar van 2021 een circulaire materialen beursvloer organiseren. Met als 
doel: matches tussen bedrijven. Wat voor de één afval is zou als grondstof kunnen dienen voor 
de ander.

Ook duurzaam ondernemen? Teken het manifest!
Wilt u zich als bedrijf ook willen inzetten voor een circulaire economie, duurzame bedrijfsvoering 
en bewustwording op het gebied van duurzaamheid? 

Teken dan hier het manifest! 
Ga daarvoor naar www.derondevenen.nl/manifest. 

U ontvangt dan ook informatie over onder andere 
duurzame evenementen, nieuws over innovaties als een 

   energie-monitoringsdashboard, zonnepanelen op bedrijfsdaken, 
               circulair inkopen en aanbesteden.

Duurzaamheidspartners van De Ronde Venen streeft ernaar al het 
bedrijfsafval gescheiden aan te bieden, zodat het direct geschikt is als 

Ook duurzaam ondernemen? Teken het manifest!
Wilt u zich als bedrijf ook willen inzetten voor een circulaire economie, duurzame bedrijfsvoering 
en bewustwording op het gebied van duurzaamheid? 

   energie-monitoringsdashboard, zonnepanelen op bedrijfsdaken, 
               circulair inkopen en aanbesteden.

Kromme Mijdrecht; Mededeling; geen bediening;  
In verband met werkzaamheden geldt het volgende: 
- geen bediening; Oude spoorbrug de Hoef te De Hoef
• Maandag 16 november tot en met vrijdag 27 november 2020

Info: Maandag 23 november 10:00 uur en dinsdag 24 november 10:00 uur bediening op afspraak.
Bel uiterlijk voor 20 november 12:00 uur met 0297-581098. 

Mijdrecht, Irenebrug
Op dinsdag 10 november worden er bij de Irenebrug in Mijdrecht nieuwe slagbomen geplaatst. 
Hierdoor zal enige verkeershinder ontstaan tussen 9.00 en 18.00 uur. Ter plaatse zal het verkeer 
door middel van borden en verkeersbegeleiders worden geregeld.

Mijdrecht, fi etspad Industrieweg
Op dinsdag 10 november worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het fietspad tussen 
de Energieweg en Ondernemingsweg. Hierdoor is het fietspad tussen 20.00 en 23.00 uur afgesloten. 

Afsluiting Amstelaquaduct N201
Van donderdag 5 november 20.00 uur tot vrijdag 6 november 05.00 uur wordt er onderhoud 
uitgevoerd aan de N201. Hierdoor is het Amstelaquaduct afgesloten. Een omleidingsroute wordt 
middels bebording aangetoond. 

Afsluiting Waterwolftunnel N201
Van vrijdag 6 november 19.00 uur tot zaterdag 7 november 06.00 uur wordt er onderhoud 
uitgevoerd aan de N201. Hierdoor is de Waterwolftunnel afgesloten. Een omleidingsroute wordt 
middels bebording aangetoond. 

Vinkeveen, Ter Aarse Zuwe / Demmerik
De duiker onder de Ter Aarse Zuwe/Demmerik, waardoor het water aan beide zijden van de weg 
met elkaar verbonden is, wordt vervangen. De werkzaamheden vinden plaats van 2 november 
tot 18 december. De huidige duiker van beton maakt plaats voor een stalen exemplaar. De 
kruising is tijdens de werkzaamheden gewoon te gebruiken. Wel kan het voorkomen dat een 
rijbaan tijdelijk is afgesloten. 

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 45 – 6 november 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

Koningsvaren 21 in Abcoude Aanbrengen van een dakkapel op het 
voordakvlak 

Z/20/171288 20-10-2020

Bloemhaven 54 in Vinkeveen Uitbreiden van de bestaande dakkamer Z/20/171351 21-10-2020

Croonstadtlaan 4 in Mijdrecht Het realiseren van een appartement op 1e 
verdieping 

Z/20/171326 21-10-2020

Plan voor herplaatsing voetbal- en basketbalkooi in Mijdrecht
Jongeren hebben de wens geuit om een voetbal- en basketbalvoorziening te plaatsen in 
Mijdrecht. De kooi van de Rondweg ligt in de opslag, en kan opnieuw worden geplaatst. 
De enige geschikte plek hiervoor is het trapveld bij Dokter van den Berglaan. Inwoners rondom 
deze straat hebben een brief ontvangen over het herplaatsen van de geluidsarme voetbal- en 
basketbalkooi. 

Er komt een fietsenrek bij de kooi, maar geen zitbank of verlichting. Het bestaande voetbaldoel 
op het grasveld blijft staan. 
Inwoners kunnen tot 20 november 2020 schriftelijk vragen stellen of opmerkingen maken 
over het plan. Stuur uw brief naar: Gemeente De Ronde Venen, afdeling IBOR, Postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. 



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 45 – 6 november 2020)

Máximalaan 1 in Vinkeveen Het aanbrengen van een schutting Z/20/171299 21-10-2020

Bloemhaven 2 in Vinkeveen Het uitbreiden van de bestaande 
dakkamer

Z/20/171349 21-10-2020

Bloemhaven 53 in Vinkeveen Het uitbreiden van de bestaande 
dakkamer

Z/20/171350 21-10-2020

Vinkeveen, sectie E, nummer 2274 Het realiseren van een perceelafscheiding 
ter plaatse van het parkeerterrein

Z/20/171354 22-10-2020

Abcoude, sectie A, nummer 2767 Plaatsen van een damwand Z/20/171774 23-10-2020

Conincksmeer 14 in Vinkeveen Het vergroten van de woonkamer middels 
inpandige erker.

Z/20/171843 23-10-2020

Langhuis 10 in Wilnis Het aanbrengen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/20/171844 23-10-2020

Burgemeester Padmosweg 161 in 
Wilnis

Uitbreiding van de bedrijfsruimte Z/20/171845 23-10-2020

Oosterlandweg 13 in Mijdrecht Nieuwbouw van een woonhuis Z/20/171846 23-10-2020

Wilnisse Zuwe 34 in Wilnis Restauratie gemeentelijk monument en 
splitsing voor- en achterhuis

Z/20/171887 26-10-2020

Bovendijk 16 A in Wilnis Uitbreiden parkeerplaats Golfpark Wilnis Z/20/171937 27-10-2020

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

Herenweg 98 in Vinkeveen Vervangen van beschoeiing, verbreden en 
vernieuwen toegangsbrug 

Z/20/166821 27-10-2020

Arkenpark De Plashoeve 34 in 
Vinkeveen

Het vervangen van de huidige woonark 
door een nieuwe woonark

Z/20/170410 27-10-2020

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.

 Collegebesluit 1e wijziging Nadere regels subsidie peuteropvang en voorschoolse 
educatie De Ronde Venen 2020

Het college heeft op 15 oktober 2020 de 1e wijziging Nadere regels subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie De 
Ronde Venen 2020 vastgesteld. Aan de bij de nadere regels behorende tabel zijn de nieuwe tarieven vanaf 2021 toegevoegd. 
De wijziging is inmiddels in werking getreden. http://bit.ly/DRV102020

Offi  ciële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op 
www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst 
op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het 
elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). 
Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment 
gelden. 

Weigering omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding akkoord is bevonden:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Anselmusstraat 23 in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakopbouw op 
de woning

Z/20/169136 28-10-2020

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

Groot Mijdrechtstraat 13 in Mijdrecht Ontgravingswerkzaamheden en dempen 
van oppervlaktewater

Z/20/167393 27-10-2020

Baambrugse Zuwe 141 D in Vinkeveen Het realiseren van een 2e in-/uitrit Z/20/168243 27-10-2020

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

Bovendijk 16 A in Wilnis Het uitbreiden van de parkeerplaats Z/20/168919 20-10-2020

Bovendijk 4 G1 in Wilnis Vergroten toiletgebouw Z/20/167084 02-11-2020

Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerschijfzone bij het Sporthuis Abcoude 

Aanleiding
Eind 2020 wordt het complex Sporthuis Abcoude geopend. Bezoekers zullen op verschillende manieren naar het Sporthuis 
Abcoude komen, waaronder met de auto. Het dichtstbijzijnde parkeerterrein is gelegen aan de Spoorlaan. Dit terrein 
heeft een hoge parkeerdruk. In de huidige situatie is er op korte afstand onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor 
bezoekers van het Sporthuis Abcoude. Zij verblijven over het algemeen niet langer dan 2 uur. Door een zone in te stellen 
voor een deel van dit parkeerterrein, wordt er parkeergelegenheid gecreëerd voor bezoekers van het Sporthuis Abcoude.

Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten om een parkeerschijfzone in te stellen (met maximale parkeerduur van 2 uur) voor 
12 parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Spoorlaan te Abcoude door het plaatsen van verkeersborden E10-zone max. 
2h, onderbord (ma t/m zo 8-22 h, herhaling) en het markeren van de parkeervakken met een blauwe streep.
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, o.v.v. 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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Aangevraagde omgevingsvergunningen (VERVOLG)

Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken. 

Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Groepen

Binnen en buiten: max. 2
personen of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden,
seksclubs en pretparken dicht.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden
dicht.

Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

Evenementen verboden, met
uitzondering van onder andere
uitvaarten en demonstraties.

Vervoer

Maak in Nederland alleen
noodzakelijke reizen.

Reis niet naar het buitenland 
en boek geen reis. Reizen binnen
het Koninkrijk mag wel.

Mondkapje in ov verplicht.

Sport

Sport met maximaal 2 personen,
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar en topsporters uitgezonderd. 

Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.

Geen publiek bij sport.

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Groepslessen verboden. 

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Ontvang max. 2 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

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

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Winkels uiterlijk om 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten
en andere winkels die levens middelen
verkopen zijn uitgezonderd.

Alcoholverbod na 20.00 uur. 
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Vermijd drukke plekken.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draag je 
een mondkapje buiten de les.

3 november 2020

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown.
    Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.
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