
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 
Aandacht voor elkaar
Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons 
werk, onze vrije tijd en het contact met familie 
en vrienden. En we moeten volhouden, want 
het einde is nog niet in zicht. Daar hebben 
we elkaar hard bij nodig. We willen de tijd 
nemen om nog meer aandacht voor elkaar 
te hebben en stil te staan bij elkaars verdriet, 
teleurstelling en onzekerheid. Inwoners van 
gemeente De Ronde Venen hebben hun eigen 
verhalen over hun ervaringen in coronatijd. 
Die delen we graag met u. 
Meer verhalen lezen? U vindt ze op  
www.aandachtvoorelkaar.nl

Tessa Mossinkoff (24 jaar) is eigenaresse 
van TM Diëtetiek en trainster bij Optisport. 
Door corona was ook Tessa genoodzaakt om 
de deuren van haar praktijk te sluiten en te 
stoppen met het geven van trainingen. Maar 
gesloten deuren betekende voor Tessa niet 
thuis zitten en niks doen. Als diëtiste kon ze de meeste mensen telefonisch bijstaan. Ze vertelt: 
‘’Een diëtiste doet eigenlijk zoveel meer dan mensen helpen afvallen. Je helpt ook kwetsbare 
groepen, zoals mensen met COPD en diabetes, bij het opbouwen van extra weerstand. Bovendien 
ben je voor veel mensen een luisterend oor.’’ 

Ondersteuning bij corona-revalidatie
Tijdens de eerste corona golf werd er door huisartsen een beroep gedaan op diëtisten. Door 
patiënten met voedings-gerelateerde klachten naar hen door te sturen, kon iedereen, ondanks 
de drukte, toch snel geholpen worden en werd de werkdruk verdeeld. Destijds is het niet 
nodig geweest om Tessa hiervoor in te zetten, maar momenteel helpt ze veel mensen die toen 
(waarschijnlijk) corona hebben gehad. ‘’Ik heb nu veel patiënten die ziek waren in maart en nog 
last hebben van de nasleep; dit zijn voornamelijk vermoeidheidsklachten.’’ In samenwerking 
met Fysiotherapie de Bron werkt ze aan hun revalidatie en herstel. ‘’Bij ex-corona patiënten zie 
je vaak dat ze een extreem lage spiermassa hebben door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of 
omdat ze al een ongezonde levensstijl hadden voordat ze ziek werden. Voor een snel en gezond 
herstel is energierijke voeding en het nemen van voldoende eiwitten extra belangrijk.’’ 

Gezonde voeding en aandacht
De verhalen die Tessa te horen krijgt maken indruk: ‘’Het is bizar om te horen wat patiënten 
hebben meegemaakt. De impact die het psychisch heeft op mensen moet zeker niet onderschat 
worden. Ik vind het mooi om te zien dat ik met een luisterend oor en gezonde voeding een 
steentje kan bijdragen. Mensen hebben vaak geen idee dat voeding zo’n groot verschil kan 
maken.’’

Sinds de deuren van Tessa’s praktijk weer geopend zijn, heeft ze het drukker dan ooit tevoren. 
Het aantal patiënten is verdubbeld. Dit zijn niet alleen ex-corona patiënten, maar ook mensen 
die door corona inzien hoe belangrijk een gezonde levensstijl is. ‘’Een mooie ontwikkeling 
die hopelijk blijvend is. Een gezond lijf moet niet gezien worden als luxe, maar als één van de 
belangrijkste levensbehoeften’’, aldus Tessa.
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Gezondheidsonderzoek

Deze week valt bij veel mensen een tweede 
en laatste herinnering in de brievenbus om 
mee te doen met het Gezondheidsonderzoek 
van GGD regio Utrecht. Heeft u deze ook 
ontvangen? Vul dan de vragenlijst in. Met de 
uitkomsten kunnen we als gemeente kijken 
wat nodig is om de gezondheid, leefgewoonten 
en leefomgeving van inwoners te verbeteren. 
Kijk voor meer informatie op www.ggdru.nl/
gezondheidsonderzoek2020
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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



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

Irenestraat 3 E in Wilnis Herbouw bedrijfsgebouw Z/20/172999 09-11-2020

Vinkenkade 77 R 34 in Vinkeveen Aanvraag onderheid terras Vinkenkade 
77-R034

Z/20/173025 09-11-2020

Provinciale weg 2 in Vinkeveen Herbouw huisstal Z/20/173027 09-11-2020

Dr. Sloetlaan 35 in Abcoude Uitbreiden bestaande woning Z/20/173034 09-11-2020

Herenweg 276 A108 in Vinkeveen Afmeren bestaande woonark Z/20/173074 10-11-2020

Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen Uitbreiding basisschool De Schakel 
Vinkeveen

Z/20/173075 10-11-2020

Vinkenkade 77 R 142 in Vinkeveen Heien tuin vinkenkade77-142 Z/20/173082 10-11-2020

Bovendijk 38 in Wilnis Aanvraag 2 containers Boerderij Peek 
Kitepower

Z/20/173087 11-11-2020

Beltmolen 26 in Mijdrecht plaatsen van een dakkapel Z/20/173100 11-11-2020

Spoorzicht 31 in Wilnis Aanvraag dakkapellen Bwnr 35 De 
Maricken fase 5

Z/20/173090 11-11-2020

Kerkplein 26 in Abcoude Aanpassing beglazing voor- en achtergevel Z/20/173097 11-11-2020

Kadastraal 1974 sectie F in Vinkeveen Demping opp. wateren legakker MT de 
Boer

Z/20/173113 11-11-2020

Nabij Waverveensepad 20 in 
Vinkeveen

Verlenging omgevingsvergunning DRV 
melding gebruik weilanddepot

Z/20/173350 11-11-2020

Beukenhof 5 (Winkelbuurt) in 
Abcoude

nieuwbouw woonhuis Abcoude Kavel 162 Z/20/173167 12-11-2020

Stationsstraat 20 in Abcoude Uitbreiden en verbouwen woning Z/20/173191 12-11-2020

Herenweg 259 A in Vinkeveen Oprichting Herenweg 259a en 281 
Vinkeveen

Z/20/173203 12-11-2020

Conincksmeer 14 in Vinkeveen Aanvraag dakopbouw Conincksmeer 14 Z/20/173228 13-11-2020

Rijksstraatweg 41 A in Baambrugge Aanvraag verplaatsen en inkorten 
reclamezuil

Z/20/173299 16-11-2020

Uitweg 9 A in Vinkeveen De gevels van de bestaande woning / 
bedrijfshal worden gewijzigd

Z/20/173360 17-11-2020

Dr. Sloetlaan 21 in Abcoude Vergroten zolderverdieping Z/20/173389 17-11-2020

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

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

Nijverheidsweg 26 in Mijdrecht Uitbreiding magazijn en kantoor Z/20/169970 16-11-2020

Stationsstraat 11 in Abcoude Het plaatsen van zonnepanelen Z/20/169359 19-11-2020

Vinkenkade 45 in Vinkeveen Uitbreiden van de woning op de begane 
grond en op de verdieping

Z/20/169799 13-11-2020

Verleende omgevingsvergunningen

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Gosewijn van Aemstelstraat 12-19 
in Mijdrecht ( nieuwe adressen 
Gosewijn van Aemstelstraat 12 t/m 35 
Mijdrecht)

De bouw van 24 appartementen Z/20/167386 11-11-2020

Waardassacker 27 in Abcoude Realiseren van een dakkapel en een erker 
aan de voorzijde van de woning

Z/20/168843 16-11-2020

Bloemhaven 2 in Vinkeveen Het uitbreiden van de bestaande 
dakkamer

Z/20/171349 16-11-2020

Bloemhaven 53 in Vinkeveen Het uitbreiden van de bestaande 
dakkamer

Z/20/171350 16-11-2020

Bloemhaven 54 in Vinkeveen Het uitbreiden van de bestaande 
dakkamer

Z/20/171351 16-11-2020

Achterbos 64 in Vinkeveen Het vernieuwen van een brug Z/20/168106 17-11-2020

Diamant 9 in Mijdrecht Het uitbreiden van het Veenlanden College Z/20/170374 17-11-2020

Dokter van den Berglaan in Mijdrecht Aanleg van een voetbalkooi Z/20/169721 19-11-2020

Stationsstraat 46 in Abcoude De verbouwing van de zolderverdieping 
door middel van een dakopbouw en het 
plaatsen van een dakkapel

Z/20/168255 19-11-2020

Groenlandse kade 9 in Vinkeveen Het plaatsen van tijdelijke loods Z/20/170285 19-11-2020

Baambrugse Zuwe 136 in Vinkeveen Realiseren van erfverharding middels het 
aanbrengen van beton

Z/20/170661 19-11-2020

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

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Heulweg 89 in Vinkeveen Aanvraag oprit/parkeren Z/20/170670 12-11-2020

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.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Herenweg 107 in Wilnis Uitbreiding brandweerkazerne Z/20/167349 16-11-2020

Vinkenkade 77 R 13 in Vinkeveen Het legaliseren van een tuinmuur en het 
onderheien van het terrein

Z/20/169049 16-11-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de omgevingsvergunning 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.

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 17 februari ANWB-project Streetwise 08.00 uur – 12.30 uur Kogger, 3641 in 
Mijdrecht

Afsluiting Kogger in 
Mijdrecht

Zaterdag 11 september Najaarsmarkt Wilnis 10.00 uur – 16.00 uur Herenweg 
vanaf de Pieter 
Joostenlaan t/m 
Dorpsstraat tot 
de verkeerslichten 
N212 + 
Raadhuisstraat, 
3648 in Wilnis

Gedeeltelijke 
wegafsluiting 
Herenweg vanaf de 
Pieter Joostenlaan 
tot de Dorpstraat, 
gedeeltelijke 
wegafsluiting 
Raadhuisstraat 
en wegafsluiting 
Dorpsstraat te Wilnis

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 11 december 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.

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 48 – 27 november 2020)

Werkzaamheden

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Ter Aase Zuwe
De Ter Aase Zuwe is ter hoogte van de kruising Donkereind – Ter Aase Zuwe op 5 december van 
6.00 uur tot 19.00 uur in zijn geheel afgesloten voor alle verkeer. De omleidingsroute wordt 
aangegeven met borden en begeleid door verkeersregelaars.
Deze maatregel is nodig voor het vervangen van een beschadigde betonnen duiker in 
opdracht van de gemeente De Ronde Venen. De Kaas- en Zuivelboerderij van der Arend aan de 

Demmeriksekade 17 is te bereiken via de Korenmolenweg, Portengen, Portengense Zuwe en de 
Bosdijk.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer M. Verweij van de firma M. Verweij B.V. via 06 – 20 59 50 41.

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden


