12 november 2021

Gemeentenieuws
Strengere coronamaatregelen
Strengere coronamaatregelen

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg
te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht
het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Postadres
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
Contactgegevens
T. 0297 29 16 16 | F. 0297 28 42 81
E. gemeente@derondevenen.nl

Nieuwe maatregelen per 13 november:

Website
www.derondevenen.nl

Algemeen

Volg de gemeente op Facebook
facebook.com/derondevenen
instagram.com/gemeentedrv
twitter.com/gemeentedrv

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m
12 jaar zijn uitgezonderd.

Vaste zitplaats verplicht.
Doorstroomevenementen en
doorstroomlocaties zijn uitgezonderd.

•
•
•
•
•
•
•

Horeca.
Evenementen.
Kunst en cultuur.
Kunst- en cultuurbeoefening op locatie
vanaf 18 jaar.
Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Hier draag je een
mondkapje
•
•
•
•
•
•
•
•

In het openbaar vervoer.
Op plekken rond het openbaar vervoer.
In het personenvervoer, zoals taxi’s.
Op vliegvelden en in vliegtuigen.
In publieke binnenruimtes.
In het mbo en hbo en op de universiteit.
Bij contactberoepen.

Reizen

Onderwijs
Recreatie

In mbo en hbo en op de universiteit
maximaal 75 studenten per ruimte.

Recreatie, zoals pretparken,
dierentuinen en sauna’s, dicht om
18.00 uur.

Sport

• Vermijd drukte onderweg en reis buiten
• de spits.

Geen publiek bij sport.

Wassen
Wassen

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.

Afstand
Afstand

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Luchten
Luchten

Houd 1,5 meter
afstand.
Schud geen handen.

.

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Testen
Testen

Klachten? Blijf thuis
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.

.

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.

alleen samen krijgen we
alleen samen krijgen we
corona onder controle
Gcorona
EAN onder controle

NULEERD!

Uitnodiging
voor een bijzondere avond op:

23 november 2021
19.00-22.00 uur

Vanwege het oplo

die in het teken staat van:

Van Alzheimer Café naar
Dementiezorg De Ronde Venen
Programma:
Teun Toebes: VerpleegThuis

pende aantal
COVID-besmettin
gen
is besloten deze
bijeenkomst uit
te stellen naar vo
orjaar 2022.

Op 21-jarige leeftijd had verpleegkundige Teun Toebes maar één wens: wonen in een verpleeghuis.
Niet alleen om te ervaren hoe de zorg voor mensen met dementie verbeterd kan worden, maar
vooral om te laten zien dat wij als maatschappij onze blik op dementie moeten verruimen. Die wens
kwam uit. Teun vertelt op ontwapenende en ontroerende wijze over de pijnlijke systemen die in de
zorg en samenleving heersen en laat ons zien hoe wij deze kunnen veranderen.

Ervarea: De Klosdochter
Wanneer een naaste lijdt aan dementie, wordt dat ook voor de mantelzorger vaak een enorme
worsteling. Wie het meest nabij staat voelt niet de waardering die voor hem of haar zo broodnodig is.
Ter ere van de naasten van iemand met dementie, maakte Ervarea de voorstelling 'De Klosdochter’.
Via herkenbare situaties nemen zij u mee in het mantelzorgproces. Zo ontdekken we dat Klosdochter
eigenlijk een eretitel is.

Lever uw lege batterijen in op het gemeentehuis
Kim Erkens: Vergeet-mij-liedje

Vergeet-mij-liedje is een hartverwarmend kunstproject over ouder worden en dementie door de
ogen van zangeres Kim Erkens. Kim bezoekt mensen met dementie met het sterkste
communicatiemiddel; muziek. Muziek is in staat om herinneringen op te roepen en taal te
overstijgen.
Hierdoor
mogelijkheid
om contact
te maken.
Stibat zorgt
ervoorontstaat
dat lege de
batterijen
ingezameld
en gerecycled
worden.

Hoe dat gaat, lees je hier.

Wat gebeurt er met je batterij?
Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen
Toegang is gratis, vooraf aanmelden is verplicht.

Voor meer informatie en aanmelden: 0297-230280 of mantelzorg@stdb.nl
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Servicepunt in Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis

4

Je koopt
een batterij

Alle huishoudens in Ne
derland samen bezit
ten bijna 920,4 miljoen
batterijen en accu’s.
Ongeveer 78 miljoen
hiervan bevinden zich
in oude apparaten.



Servicepunt in Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl

Maximaal 1250 personen per
ruimte.

Essentiële winkels, zoals supermarkten, dicht om 20.00 uur.

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.

Servicepunt in Abcoude
De Angstelborgh
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude

Evenementen niet toegestaan na
18.00 uur. Voorstellingen kunst en
cultuur, zoals in theaters, bioscopen
en concertzalen, zijn uitgezonderd.

Niet-essentiële winkels en dienstverlening, zoals kledingwinkels en
kappers, dicht om 18.00 uur.

Voor eventuele wijzigingen van
openingstijden adviseren wij u om
www.derondevenen.nl te raadplegen.

Servicepunt in Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht

Evenementen en kunst en cultuur

Winkels en boodschappen

U kunt het gemeentehuis alleen
bezoeken als u een afspraak heeft.

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.

Vaste zitplaats verplicht.

Werk thuis, tenzij het echt niet
anders kan.

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

T. 0297 58 76 00 (alle vestigingen)
E. info@servicepuntderondevenen.nl
I. www.servicepuntderondevenen.nl

Horeca, zoals cafés en restaurants,
dicht om 20.00 uur. Afhalen en laten
bezorgen zijn uitgezonderd.

.

Maandag: 8.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag:
8.30 – 16.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur

Hier heb je een coronatoegangsbewijs nodig

Horeca

Houd 1,5 meter afstand van
anderen.

.

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

SERVICEPUNTEN
Diensten op het gebied van wonen, zorg,
welzijn, en ondersteuning bij digitale
diensten van de gemeente.

Deze maatregelen blijven gelden:
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inleverpunt

Bruikbaar voor
1001 apparaten
Ieder huis in Nederland
bezit gemiddeld zo’n
118 batterijen, waarvan
gemiddeld 81 batterijen
in gebruik zijn.

+

81

3
gemiddeld
per huis

133

53

73

alleenstaand
gezin

Nederland heeft zo’n
25.000 inleverpunten
voor lege batterijen.
Winkels die batterijen
verkopen, zijn verplicht
deze ook weer in te
nemen.

Lelystad

Waar je ze koopt, kun je
ze kwijt. Doe 10 lege
batterijen en een briefje
met je naam, adres,
telefoonnummer en
emailadres in een zakje.
Iedere maand worden
er 103 prijswinnaars
geselecteerd.

5

Op naar het
sorteerbedrijf

stel zonder
kinderen

9

staal

Nieuwe producten!

zink

De materialen gaan naar de metaal
industrie. Deze gebruikt ze als grondstof
voor nieuwe producten.

mangaan

8
Bronnen: Stibat, Panteia marktonderzoek

Lege batterijen?
Lever ze in en WIN!

Land vol
inleverpunten

Terug naar
de basis
Uit de batterijen
worden o.a. staal,
zink, cadmium en
mangaan gehaald.

Het recyclen
kan beginnen

6
+
7

Recyclen begint in
een chemische oven of
in een vuurketel.

De grens
over voor
verwerking
De batterijen gaan naar
verwerkingsfabrieken
in o.a België, Frankrijk
en Duitsland.

Meer informatie? www.legebatterijen.nl

De opgehaalde
batterijen worden naar
ons sorteercentrum
in Lelystad gebracht.
In 2017 werden er
200 miljoen batterijen
ingezameld. Dat
komt neer op
4 miljoen kilo.

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

Werkzaamheden
De Hoef / Vrouwenakker, gehele wegafsluiting Ruigekade
De Ruigekade is op 23 november tussen de huisnummers 2 t/m 30 van 07.00 uur tot 17.00 uur in
zijn geheel afgesloten voor alle verkeer. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden en
het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars.
Deze maatregel is nodig voor asfaltwerkzaamheden in verband met de dijkverbetering
Nieuwveens Jaagpad en de Ruigekade in opdracht van Waternet.
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer G.
Dengering van de firma AW Vessies Infra B.V. via 06 – 29 43 64 28.
Abcoude en Baambrugge, wegafsluitingen en verkeersmaatregelen zondag 21 november 2021
Zondag 21 november 2021 vindt De Ronde Venen Marathon plaats met als start/finishlocatie
Raadhuisplein in Abcoude.

Voor de marathon, de duo-marathon, de 10 km-loop en mini-marathon zullen de volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen in het genoemde tijdvak genomen worden voor alle doorgaand
verkeer:
Abcoude
- Raadhuisplein tussen Koppeldijk en Molenweg afgesloten van 08.00 uur tot 16.00 uur;
- Ontsluiting van de Jonkersgang naar de Lindewetering afgesloten of gestremd? van 09.45
uur tot 11.15 uur;
- Ontsluiting De Cleijne Cleij naar de Lindewetering afgesloten of gestremd? van 09.45 uur tot
11.15 uur;
- Ontsluiting van de Groene Wetering naar de Lindewetering afgesloten van 09.45 tot 11.15 uur.
Baambrugge
- Instellen eenrichtingsverkeer De Horn vanaf Abcoude in de richting van Baambrugge van
09.50 uur tot 10.30 uur en van 10.50 uur tot 11.30 uur;
- Instellen eenrichtingsverkeer op De Zuwe in de richting van de A2 tot en met de tunnel van
10.10 uur tot 10.45 uur en van 11.10 uur tot 11.35 uur.

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 46 – 19 november 2021)
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:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
ontvangen

Janshof 41 in Abcoude

Plaatsen van dakkapellen aan de voor en
achtergevel

Z/21/191504

04-11-2021

Plaswijk 62 in Vinkeveen

Vervangen van bestaande verdieping door
verdieping met vliering

Z/21/191512

05-11-2021

Proostdijstraat 35 in Abcoude

Wanddoorbraak (constructieve wijziging)

Z/21/191537

05-11-2021

Ruwelspad 1 in Abcoude

Herbouw Kantine & Kleedkamers

Z/21/191539

05-11-2021

Wilgenlaan 39 in Vinkeveen

Legalisering van een drijvend botenhuis

Z/21/191588

08-11-2021

Oosterlandweg 16 in Mijdrecht

Brandveilig gebruik

Z/21/191707

09-11-2021

Wulpenlaan 10 in Vinkeveen

Verhogen raamkozijn

Z/21/191753

10-11-2021

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

Hoofdweg 14 in Mijdrecht

Aanleggen van een uitweg

Z/21/0011129

09-11-2021

Dorpsstraat 15 in Baambrugge

Plaatsen tijdelijke steiger

Z/21/0011192

10-11-2021

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

Koppelland 15 in Abcoude

Wijzigen van een eerder verleende
vergunning middels uitbouw aan de
achtergevel en een dakkapel

Z/21/188952

04-11-2021

Dr. Sloetlaan 59 in Abcoude

Het plaatsen van een dakkapel, het
vervangen van een raamkozijnen en interne
constructieve wijziging

Z/21/185405

08-11-2021

Herenweg 276 A in Vinkeveen

vervangen van een recreatiewoonark

Z/21/186607

08-11-2021

Steven van Rumelaerstraat 63 in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakopbouw

Z/21/187310

10-11-2021

Spoorzicht 39 in Wilnis

Z/21/189240

11-11-2021

Plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

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 MiddenNederland, 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

Robijn nabij 35 in Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke container voor een
verbouwing woning voor de periode 22
november t/m 7 december 2021

Z/21/0011037

17-11-2021

Dorpsstraat 15 in Baambrugge

Het plaatsen van een tijdelijke steiger door
Aannemersbedrijf Kroom B.V. uit Aalsmeer
voor onderhoud woning voor de periode 10
november 2021 t/m 31 maart 2022.

Z/21/0011192

17-11-2021

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 MiddenNederland, 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.

Aanvraag 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

Zondag 19 december

Kerst op de Residentie

15.00 uur – 19.00 uur

S.e.T. Residentie,
Bozenhoven
157, 3641 AE in
Mijdrecht

Versterkt
geluid

9.30 uur – 18.00 uur

Stichting
Versterkt
Cultuurhuis
geluid
Abcoude,
Broekzijdselaan 46,
1391 XL Abcoude

Zaterdag 18 en Zondag 19 december Wintertuin Abcoude

Deze 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 deze aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot
en met 3 december 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.

Nadere regels subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie De Ronde Venen 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 oktober 2021 de Nadere regels subsidie peuteropvang en
voorschoolse educatie De Ronde Venen 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-387687.html en de regels zijn hier te vinden op lokaleregelgeving.
overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR663613/1
Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang op grond van een Sociaal-Medische Indicatie
gemeente De Ronde Venen 2021
Het college heeft op 2 november 2021 besloten de Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang op grond van een
Sociaal-Medische Indicatie gemeente De Ronde Venen 2021 vast te stellen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch
Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-401856.html en de beleidsregels zijn hier te vinden op
lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR663959/1
Oﬃciële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als
service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend
aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze
beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

Mijdrecht, verkeersbesluit inrichten openbare parkeerplaats tot
gehandicaptenparkeerplaats

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 Patrijs 6 in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 19 november 2021 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.

Vervolg - Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 46 – 19 november 2021)
Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Maatschap G.B. Roeleveld en E.G. Roeleveld-Nap voor het adres: Poelweg 2 in Waverveen. De melding heeft
betrekking op het wijzigen van de dieraantallen in de bestaande stallen.

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Mts. H.M. van den Toorn en M.J. van den Toorn-Poldervaar voor het adres: Mijdrechtse dwarsweg 12A in Wilnis. De
melding heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe werktuigenberging. Uit de plattegrondtekening blijkt dat
er ook een dieselolietank en een extra gebouw (gebouw C) binnen het
bedrijf aanwezig zijn.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om
hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te
maken bij:

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30
tot 17.00 uur.
Als u een vraag heeft over de melding kunt u bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het
telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer Z/21/187692.

