Gemeentenieuws

Nieuws over corona

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Postadres
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

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

Hoe kunnen we u
als ondernemer het
beste faciliteren?

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

Laat het ons weten en vul
de MKB vragenlijst in

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

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@servicepuntderondevenen.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 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

Wethouder Rein Kroon

gemeente De Ronde Venen

Aanbod: Cursus Herstellen doe je Zelf

1355-0022 teaser advertentie DGV 106x63mm Def.indd 1

Telefonisch is het gemeentehuis
maandag t/m donderdag bereikbaar tot
17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.

Servicepunt in Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht

Scan de QR-code om naar de vragenlijst te gaan

Vanaf september starten er nieuwe herstelgroepen in Mijdrecht en Vinkeveen.
In deze herstelgroepen wordt gebruik gemaakt van de cursus Herstellen doe je Zelf.
Herstellen doe je uiteindelijk zelf, maar niet alleen.

Kernteam van de gemeente bereikbaar
Het Kernteam van de gemeente
is bereikbaar. Heeft u hulp en
05-11-20 11:04ondersteuning 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

Voor wie?
De cursus Herstellen doe je Zelf is voor inwoners van de gemeente de Ronde Venen vanaf 18
jaar die worstelen met psychische kwetsbaarheid en die graag actief hun eigen herstel willen
ondersteunen in groepsvorm.
Inhoud cursus
In de cursus Herstellen doe je Zelf onderzoeken we eigen kracht en mogelijkheden, om
van daaruit op eigen wijze en in eigen tempo stappen te zetten op de weg naar herstel. De
cursusleiders zijn ervaringsdeskundigen, dit betekent dat zij zelf ervaring hebben in het vinden
van hun weg naar herstel.
Deelnemers kunnen in de cursus veel voor elkaar betekenen door ideeën uit te wisselen, elkaar
te inspireren en te steunen. Ook oefenen we met praktische vaardigheden.
Aan de hand van een cursusmap gaan we verschillende herstelthema’s langs: de persoonlijke
betekenis van herstel, persoonlijke ervaringen met herstel, wensen voor de toekomst, keuzes
maken, doel stellen, maatschappelijk participatie, rollen in het dagelijks leven, persoonlijke
waarden, sociale steun, hulpbronnen, empowerment en assertiviteit.
De cursus heeft als doel mensen in hun kracht zetten (empowerment) en hun zelfwaardering,
hoop en kwaliteit van leven te verbeteren.
Aanmelden
Voor vragen mag er contact worden opgenomen met de cursusleiders:
- Laura Tuk; e-mail: l.tuk@altrecht.nl, telefoonnummer: 06 225 045 26.
- Natalia Angenent; e-mail:n.angenent@kwintes.nl, telefoonnummer: 06 122 355 72.
Voor een aanmelding stuur een e-mail naar beide cursusleiders met een telefoonnummer
waarop je bereikbaar bent. Eén van de cursusleiders neemt dan contact op voor een
kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek worden de verwachtingen ten aanzien
van de cursus besproken.

Wethouder Hagen bekijkt bouw veerpont
Nessersluis

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

Wethouder Kiki Hagen heeft donderdag 5 november de bouw van de nieuwe veerpont voor
Nessersluis bekeken. Bij scheepswerf Kooiman-Hoebee in Dordrecht wordt gewerkt aan de pont
die het huidige veer over de Amstel vervangt. De nieuwe pont wordt elektrisch voortgedreven en
is daarmee duurzamer dan de bestaande pont die diesel gebruikt. Tijdens het werkbezoek was
de omvang van de romp al goed zichtbaar. Nadat de romp gereed is, vindt de verdere afbouw
plaats. De verwachting is dat de veerpont in het voorjaar van 2021 gereed is en over de Amstel
gaat varen.

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)

Gemeenteraad stelt begroting 2021 vast
De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft maandag 2 november 2020 de programmabegroting
2021 vastgesteld. In de begroting staat welke inkomsten de gemeente komend jaar verwacht te
ontvangen en welke uitgaven zij komend jaar wil doen. Ook staat in de begroting 2021 wat
de gemeente komend jaar doet, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs en
veiligheid.
In onderstaand figuur ziet u in één oogopslag welke inkomsten de gemeente komend jaar
ontvangt en aan welke activiteiten het geld komend jaar wordt besteed.

Waar kunt u de begroting 2021 vinden?
De gemeentelijke begroting is te vinden
https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl/

en

eenvoudig

te

raadplegen

via

Voor meer informatie over de begroting kunt u contact opnemen met de afdeling Concernstaf,
bereikbaar via telefoonnummer 0297 29 16 16.

BEGROTING
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OMBUIGINGEN
DOMEIN 1:

SOCIAAL DOMEIN

0,67 MLN
DOMEIN 2:

ECONOMIE, WONEN
& FYSIEKE LEEFOMGEVING

1,08 MLN
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INKOMSTEN UIT HET
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18,11

FINANCIERING & ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

2,78

ECONOMISCHE ZAKEN

0,57

VERKEER, VERVOER & WATERSTAAT

8,26

RUIMTELIJKE ORDENING & VOLKSHUISVESTING

3,73

MILIEU & DUURZAAMHEID

10,65

SOCIAAL DOMEIN

35,37

CULTUUR RECREATIE & SPORT

8,82

4,07

ONDERWIJS

4,07

3,55

OPENBARE ORDE & VEILIGHEID

3,55

8,82

TOTALE OMBUIGINGEN:

BESTUUR & ONDERSTEUNING

ALGEMEEN
WONEN & WERKEN
SAMENLEVEN

Werkzaamheden
Werkzaamheden A2
In week 47 wordt een gedeelte van het asfalt hersteld op de A2. Om deze werkzaamheden te
kunnen uitvoeren zullen er naast wegafzettingen ook tijdelijke omleidingen worden ingesteld.
In de nacht van woensdag 19 november op donderdag 20 november wordt tussen 20.30 en
05.00 uur de afrit Breukelen, komend vanuit Utrecht, afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid
via de A2 aansluiting Vinkeveen.
Amstelhoek, gedeeltelijke wegafsluiting Mennonietenbuurt
De Mennonietenbuurt is ter hoogte van huisnummer 22 op 23 november van 7.00 uur tot 17.00
uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars.
Deze maatregel is nodig voor het verwijderen van een gasleiding die midden in de weg ligt in
opdracht van Stedin. Het verkeer kan passeren, maar houd 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 R. Jansen van de firma Quint & van Ginkel. via 06 82 46 40 12.
Vinkeveen, tijdelijke afsluiting parkeervakken Waverbancken
Aan de Waverbancken ter hoogte van huisnummer 61 zullen op 18 november van 7.00 uur tot
16.00 uur enkele parkeerplaatsen worden afgesloten.
Deze maatregel is nodig voor het vervangen van een ingewaterde cai kabel in opdracht van
Ziggo.

tot 15.00 uur in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers
geldt deze wegafsluiting niet. De omleidingsroute wordt geregeld door verkeersregelaars.
Deze maatregel is nodig voor het plaatsen van een noodbrug in verband met aanvoer grond
voor ophogen tuin.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
heer Vaandrager via 06– 51 89 69 98.
Abcoude, gehele wegafsluiting Stationsstraat
De Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 14 is op 17 november van 8.00 uur tot 16.00 uur in
zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten
geldt deze wegafsluiting niet. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden.
Deze maatregel is nodig voor het leggen van kabels & leidingen voor huisaansluitingen die in
het midden van de weg liggen.
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.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
heer S. Rijpstra van de firma Buko Infrasupport via 030 303 13 00.

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Industrieweg
De Industrieweg is ter hoogte van huisnummer 6 op 26 november van 9.00 uur tot 16.00 uur
gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars.
Deze maatregel is nodig voor het vervangen van een gasleiding in opdracht van Stedin. Het
verkeer kan passeren maar houd u rekening met een langere reistijd.

De Hoef, gehele wegafsluiting De Hoef Westzijde / Ruigekade
De Hoef Westzijde / Ruigekade ter hoogte van huisnummer 3A is op 17 november van 12.00 uur

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
heer M. Roelse van de firma Stedin Netbeheer via 06 46 76 89 94.

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 46 – 13 november 2020)
De oﬃciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan oﬃciële 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 oﬃciële 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:

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 ontvangen

Productieweg 40 in Mijdrecht

Herbouw bedrijfsunits Productieweg
38,40,42 en 44 te Mijdrecht

Z/20/171990

28-10-2020

Demmerik 23 in Vinkeveen

Het maken van een nieuwe brug

Z/20/172089

29-10-2020

Florijn 1 in Mijdrecht

Aanvraag vergunning plaatsing kozijn
Florijn 1

Z/20/172160

01-11-2020

Bloemhaven 7 in Vinkeveen

Uitbreiding woonhuis Bloemhaven 7
Vinkeveen

Z/20/172177

02-11-2020

Tienboerenweg 15B in Mijdrecht

Verbouwing bestaande bebouwing,
Mijdrecht

Z/20/172184

02-11-2020

Voordijk 41 in Abcoude

Kappen boom Voordijk 41

Z/20/172216

02-11-2020

Muijeveld 81 in Vinkeveen

Dakopbouw Muijeveld 81

Z/20/172250

03-11-2020

Deellocatie C (Sectie 1247 E) Bovendijk
in Wilnis

Melding verkennend bodemonderzoek
Bovendijk Wilnis

Z/20/172256

03-11-2020

Deellocatie F (Sectie 324 E) Bovendijk
in Wilnis

Melding verkennend bodemonderzoek
Bovendijk Wilnis

Z/20/172260

03-11-2020

Deellocatie J (Sectie 6805 A) Hofland
in Mijdrecht

Melding verkennend bodemonderzoek
Hofland te Mijdrecht

Z/20/172266

03-11-2020

Deellocatie G (Sectie 295 E) Bovendijk
in Wilnis

Melding verkennend bodemonderzoek
Bovendijk Wilnis

Z/20/172255

03-11-2020

Deellocaite D-E (Sectie 324 E)
Bovendijk in Wilnis

Melding verkennend bodemonderzoek
Bovendijk Wilnis

Z/20/172258

03-11-2020

Deellocatie H-I (Sectie 5909 C)
Bozenhoven in Mijdrecht

Melding verkennend bodemonderzoek
Bozenhoven te Mijdrecht

Z/20/172264

03-11-2020

Briljant 12 in Mijdrecht

Vervangen van kozijn aan de voorzijde,
omdat deze lek is.

Z/20/172281

03-11-2020

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.

Plaswijk 73 in Vinkeveen

Nieuwbouw woning

Z/20/172288

03-11-2020

Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Plevierenlaan 21 in Vinkeveen

Plaatsen handelsreclame

Z/20/172289

03-11-2020

Mijdrechtsedwarsweg 7 in Vinkeveen

Aanvraag voor het plaatsen van een
toegangspoort

Z/20/172329

03-11-2020

Dorpszicht 3 in Abcoude

Aanvraag 2 dakkapellen

Z/20/172535

04-11-2020

Groenlandse kade 20 in Vinkeveen

Aanvraag kappen boom Groenlandsekade
20

Z/20/172541

04-11-2020

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Amstelkade 69 A in Wilnis

het bouwen van een carpoort

Z/20/167093

29-09-2020

Scholeksterlaan 80 in Vinkeveen

Het energiezuinig maken van de woning

Z/20/169211

03-11-2020

Aangevraagde evenementenvergunningen A-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:
Datum

Evenement/Aanvraag Tijdstip

Locatie

Activiteit

Woensdag 14 juli

Jaarmarkt Vinkeveen

Gedeelte Herenweg, gedeelte
Heulweg, 3645 in Vinkeveen

1 Gedeeltelijke
wegafsluitingen
Herenweg en
Heulweg in
Vinkeveen

09.30 uur – 21.00 uur

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 schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en
met 27 november 2020. 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.

Besluit Drank- en Horecawet- en Exploitatievergunning

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een Drank- en
Horecawetvergunning en een Exploitatievergunning is verleend:
- Kerklaan 32, 3645 EV in Vinkeveen verleend op 4 november 2020 (verzenddatum 4 november 2020)

Besluit Drank- en Horecawet- en Exploitatievergunning

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichtingen een
exploitatievergunning is verleend:
- koffiehoek Geinplein 3, 1391 JN in Mijdrecht verleend op 3 november 2020 (verzenddatum 3 november 2020)
- Raadhuisplein 10, 3641 EE in Mijdrecht verleend op 3 november 2020 (verzenddatum 3 november 2020)
De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.
Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

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

Weigering omgevingsvergunningen

Mijdrecht, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Briljant

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding akkoord is bevonden:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Groot Mijdrechtstraat 22 in Mijdrecht

Wijziging van brandcompartiment

Z/20/165514

29-10-2020

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Globale locatie

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

Stationsstraat 58 in Abcoude

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak Z/20/168887

Datum verzonden
03-11-2020

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Rijksstraatweg 47 in Baambrugge

Het realiseren van een carport op het erf
van ons woonhuis

Z/20/169630

04-11-2020

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 (week 46 – 13 november)

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Lange Meer 1 in Vinkeveen

Aanvraag plaatsen schutting

Z/20/168599

03-11-2020

Dorpsstraat 41 in Baambrugge

Aanvraag 2 dakkapellen

Z/20/168812

04-11-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 november 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 Briljant 3641 XZ in Mijdrecht. Dit in verband met een verbouwing van een woning.
De ontheffing geldt van vrijdag 9 oktober 2020 tot en met vrijdag 20 november 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.

Collegebesluit Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone nabij NS station Abcoude 2021

Het college heeft op 27 oktober 2020 de Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone nabij NS station Abcoude 2021
vastgesteld. U kunt de beleidsregels hier vinden. https://bit.ly/38pwM8A

Oﬃciële 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.

