
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 

Vergaderingen politieke 
commissies

Op woensdag en donderdag wordt er 
vergaderd door diverse politieke commissies. 

Woensdag 1 december 19.30 uur: 
Ruimtelijke Zaken & Publieke Werken
Tijdens deze vergadering staan onder meer de 
volgende punten op de agenda:
-  Aanpassing bebouwde komgrenzen 

Amstelhoek en Vinkeveen
-  Wegsleepverordening 2022

Donderdag 2 december 19.30 uur: 
Algemeen Bestuurlijke Zaken, Financiën & 
Samenleving en Inwonerszaken
Tijdens deze vergadering staan onder meer de 
volgende punten op de agenda:
-  Vaststellen belastingverordeningen en 

heffingsverordeningen 2022
-  Regionale agenda jeugd Utrecht West 

2022-2025

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 één 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

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 8: Beleef het Leven in Mijdrecht
Beleef het Leven is een kleinschalige dagopvang voor mensen met dementie, eenzame mensen 
en mensen die om welke reden ook structuur en begeleiding nodig hebben, kortom voor 
iedereen. De dagbeleving wil de bezoekers een veilige omgeving bieden en zoveel mogelijk 
geluksmomenten bezorgen. Een belangrijk uitgangspunt is het stimuleren van de bezoekers 
om zoveel mogelijk alles zelf te doen. Zo ervaren zij zoveel mogelijk vrijheid en de regie over hun 
eigen leven.
Dagelijks zijn er activiteiten als bewegen en muziek maken. Wat de bezoekers nog meer doen is 
afhankelijk van wat zij zelf leuk vinden.

5 dagen per week open en logeeropvang
Beleef het Leven is geopend van maandag t/m vrijdag, van 11.00 tot 18.00 uur. De bezoekers 
krijgen zowel lunch als avondeten. Daarnaast is er de mogelijkheid voor logeeropvang, vergoed 
vanuit de Wmo. Zo kan de mantelzorger de zorg tijdelijk overdragen.

Informatie
Meer weten? Kijk op www.beleefhetleven.nu, of neem telefonisch contact op met Irene 
Vrolijk via 06 47 69 69 08 of Robert Bos via 06 14 46 34 61. U kunt ook een mail sturen naar 
info@beleefhetleven.nu. Dagbeleving Beleef het Leven, Bozenhoven 163-165, 3641 AE Mijdrecht.

Eerdere afl everingen 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
Deel 7 De Nostalgie in Amstelhoek

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

Renovatie plantsoenen winterperiode 2021-2022
De gemeente gaat tijdens de wintermaanden plantsoenen opknappen. Dit doen we om de 
plantsoenen weer mooi te maken of omdat de beplanting moeilijk te onderhouden is. De planten 
worden met wortelkluit uit de grond gehaald (rooien) en in het voorjaar zullen de plantsoenen 
herplant gaan worden, tenzij anders is aangegeven.
Hieronder vindt u de plaatsen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Abcoude:
Zilverschoon: Plantsoenstrook rondom parkeerplaats bij huis nr 79 - 105

Mijdrecht:
Houtzaagmolen: Plantsoenvak ingang flat Paltrok 
Bonkelaar: Plantsoenvak achter nr 18 en een vak op parkeerplaats   
Beltmolen: Plantsoenvakken voor nr 17-19, 24-28, 34-38 
Molenwiek: Plantsoenvak voor 12 
N. v.d. Steenstraat: Plantsoenvak naast de Borsalia 12, omvormen naar gras met haag
Bozenhoven: Plantsoenvak naast nr 77 aan de Rondweg
Buitenkruier: Plantsoenvakken tegenover nr 60-86
Croonstadlaan: Plantsoenvak achter nr 10-83, omvormen naar gras met haag
Prinses Marijkelaan: Plantsoenvak naast Drossaardstraat 1-35 
Kerspelstraat: Plantsoenvak naast 38 
Kwikstaart: Plantoenvak tegenover nr 13 
Karekiet: Plantsoenvak achter nr 36
Scholekster: Plantsoenvak naast nr 26
Roerdomp: Plantsoenvak naast 19.

Vinkeveen:
Conicksmeer: Plantsoenvak naast nr 13 
Muijeveld: Plantsoenvak tegenover 22 hoek speelveld
Aetsveld: Plantsoenvak naast 72

Wilnis:
Ds. W.A. Willemseplantsoen: Het maken van een haagje op grasveld tegenover nr 19 
Scheepsmaker: Plantsoenvakje op pleintje achter nr 11 
Dijkgraaf: Plantsoenvakje tegenover 31.

Voor vragen kunt u mailen naar groen@derondevenen.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 offi ciële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële feestdagen en op de zaterdag 
tijdens de feestweek gesloten.

SERVICEPUNTEN
Het Servicepunt is alleen open op afspraak. 
Kom langs, maar kom alleen. 

Openingstijden

Abcoude
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude
Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur

Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Contactgegevens
T. 0297 58 76 00
E. info@servicepuntderondevenen.nl

Website
www.servicepuntderondevenen.nl

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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 47 – 26 november 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

Dorpsstraat 74 in Wilnis Oprichting nieuw entreegebouw Z/21/191804 11-11-2021

Baambrugse Zuwe 234 in Vinkeveen Uitbreiding vrijstaand woonhuis begane 
grond

Z/21/191826 11-11-2021

Eendracht 6 in Mijdrecht Aanvraag velvergunning; kappen van 5 
esdoorns

Z/21/191866 12-11-2021

Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht Kappen 31 bomen slechte conditie Z/21/191870 12-11-2021

Oosterlandweg 16 in Mijdrecht Buitenplanse kleine afwijking Z/21/191871 12-11-2021

Molenwetering 10 in Abcoude Bouw vrijstaand bijgebouw en realisering 
zwembad met onderheid terras

Z/21/191895 12-11-2021

Handelsweg 4 in Mijdrecht Uitbreiding bedrijfsruimte Z/21/191897 13-11-2021

Marickenlaan 69 in Wilnis Plaatsing dakkapel aan voorzijde woning Z/21/191898 13-11-2021

Centaur 42 in Vinkeveen Plaatsing dakkapel aan voorzijde woning Z/21/191900 14-11-2021

Dr Mees ten Oeverlaan 23 in Wilnis Uitbouw en dakkapel Z/21/191901 15-11-2021

Roerdomp 45 in Mijdrecht Vergroten van de dakoppervlakte voor 
zonnepanelen en warmtepomp

Z/21/192020 16-11-2021

Oosterlandweg 16 in Mijdrecht Brandveilig gebruik Z/21/192047 16-11-2021

Eendracht 2 in Mijdrecht Nieuwbouw kindcentrum in Mijdrecht Z/21/192024 16-11-2021

Oosterlandweg 16 in Mijdrecht Aanvraag bouw Oosterlandweg Mijdrecht Z/21/192057 16-11-2021

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

Vinkenkade 7 G in Vinkeveen Vervangen van een bestaande woonark door 
een nieuwe

Z/21/186171 11-11-2021

Herenweg 298A in Wilnis Verbouwen van een bedrijfspand naar 
appartementen

Z/21/184242 11-11-2021

Veendijk 8 in Wilnis Plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/21/189582 11-11-2021

Sectie A nummer 5643 Vinkeveen Aanleg paaiplaats ter plaatse van een 
verzonken legakker

Z/21/188498 15-11-2021

Groenlandse kade 1 in Vinkeveen Vervangen van 2 lichtreclames Z/21/189403 17-11-2021

Winkeldijk 25 in Vinkeveen Aanvraag tijdelijke loods Z/21/188580 17-11-2021

Droogmakerij 6 in Wilnis Aanvraag dakkapel aan voorzijde van de 
woning

Z/21/187515 18-11-2021

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 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

Dorpsstraat 76A in Mijdrecht Aanbouw tussenlid voor bereikbaarheid 
Dorpsstraat 76A

Z/21/189191 11-11-2021

Verleende omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure
Met ingang van  dinsdag 23 maart  liggen bij balie Omgevingszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende vergunningen 
gedurende zes weken ter inzage
Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken via 
omgevingszaken@derondevenen.nl of 0297 – 29 16 16.

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen Brandveilig gebruik van het gebouw Z/21/185275 18-11-2021

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 Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 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 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 beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Besluit Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 november 2021 het Besluit Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 
2014 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/gmb-2021-405742.html. De Lijst waardevolle bomen is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://
lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR344239/2

Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021
Het college heeft op 12 oktober 2021 besloten het Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen 
woningen RREW 2021
vast te stellen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2021-407913.html  Het mandaatbesluit is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.
overheid.nl/CVDR664211/1 

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021
Het college heeft op 12 oktober 2021 besloten de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 
2021 vast te stellen. Dit besluit is op 15 november 2021 gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-407918.html De regeling is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://
lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664213/1 

Gewijzigde richtlijn compensatie schade COVID-19 maatregelen voor buurt- en dorpshuizen, de culturele en creatieve 
sector en de vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De Ronde Venen 2020 en 2021
Op 9 november 2021 heeft het college Gewijzigde richtlijn compensatie schade COVID-19 maatregelen voor buurt- 
en dorpshuizen, de culturele en creatieve sector en de vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De Ronde Venen 2020 en 
2021 vastgesteld. Dit besluit is op 18 november 2021 gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-414134.html De richtlijn is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://
lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664493/1 

Offi  ciële 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. 

30 november 2021
18.00 – 21.00 uur

Denkt u met ons mee hoe we iedereen in onze gemeente kunnen laten meedoen?

Programma
We starten de bijeenkomst met informatie over inclusie: waar hebben we het over en wat 
speelt er in De Ronde Venen? Daarna gaan we met elkaar in gesprek over welke thema’s 

we op de inclusie agenda willen zetten. En bespreken we met elkaar hoe we een inclusieve 
gemeente gaan waarmaken.  

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar inclusievesamenleving@derondevenen.nl. 

U ontvangt op tijd een mail van ons met daarin een uitnodigingslink. 
Heeft u hulp nodig bij het deelnemen aan de bijeenkomst? 

Geef dit dan aan bij uw aanmelding.

Uitnodiging digitale inclusiebijeenkomst Werkzaamheden
Mijdrecht, verkeershinder Industrieweg
De Industrieweg is op 30 november van 9.00 uur tot 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten met een 
rijdende afzetting. Het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars. U kan passeren maar 
houd rekening met een langere reistijd.
De gedeeltelijke afsluiting is nodig om het straatwerk te herstellen na eerdere werkzaamheden 
voor het leggen van kabels & leidingen.

Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met mevrouw G. 
van Wijk van aannemer Van Vulpen via 0183 – 61 11 04.

De Hoef, gehele afsluiting De Overzetbrug
De Overzetbrug (fiets/voetgangersbrug) tussen De Hoef Oostzijde en Kade in Zevenhoven zal in 
verband met een renovatie op verschillende momenten zijn afgesloten.
Van 27 december 7.00 uur tot 31 december 16.00 uur.
Van 3 januari 2022 7.00 uur tot 7 januari 16.00 uur.
Van 28 februari 2022 7.00 uur tot 4 maart 16.00 uur.

Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer S. 
van Dam van de gemeente De Ronde Venen via 0297 – 29 18 83.


