
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

Op donderdag 28 januari en maandag 1 februari zijn er twee vergaderingen van de gemeenteraad. 

Donderdag 28 januari 19.30 uur: Meningvormende agenda
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda: 
- Vaststellen agenda / ingediende moties
- Eindrapport onderzoek Veenweidebad
- Uitgangspunten begroting 2022 recreatieschap Stichtse Groenladen (SGL)

Maandag 1 februari 19.30 uur: Besluitvormende agenda
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
- Vaststelling korte weergave van de raadsvergaderingen op 15 en 16 december
- Verlenging benoeming (loco)kinderburgemeester
- Kadernota 2022 Veiligheids Regio Utrecht (VRU)

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

Afvalkalender Vinkeveen 
gewijzigd vanaf 1 februari
Op verzoek van de afvalinzamelaar is er 
een aanpassing in de afvalkalender voor 
inzamelgebied Vinkeveen. De afvalkalender 
voor het buitengebied verandert niet. Daar 
blijft de afvalkalender gewoon zoals hij is. 

Inwoners van inzamelgebied Vinkeveen 
ontvangen deze week een papieren versie van 
de nieuwe afvalkalender. Deze wordt verspreid 
bij krant De Groene Venen. Heeft u deze niet 
ontvangen? Dan kunt u deze ophalen bij de 
receptie van het gemeentehuis.

Ook in Mijnafvalwijzer staan de nieuwe 
inzameldata: op de website en in de app. Voor 
de app gebruikers geldt dat zij de app moeten 
verversen om de nieuwe data te zien. 

Deze nieuwe kalender betekent dat op 
maandag 1 februari het PDM afval wordt 
opgehaald in Vinkeveen. Deze maand wordt 
het PMD afval 3 keer opgehaald, om weer in 
het juiste ritme te komen.

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds 
bereikbaar
Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, 
omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met  
9 februari tijdens werkdagen van 9.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig 
Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag,  
7 dagen in de week bereikbaar.

De Veilig Thuis-organisaties maken zich zorgen over de effecten van de coronamaatregelen 
op mensen en de toename van geweld in huiselijke kring. Het aantal mensen dat tijdens de 
coronamaatregelen contact opneemt met Veilig Thuis is gestegen. Het gaat daarbij vooral om 
mensen die advies vragen, omdat ze vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld in hun 
omgeving.  

Toegestaan huis te verlaten
Is er geweld bij jou thuis tijdens de avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo nodig 
je huis. Je mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag ook als je je thuis onveilig voelt, maar 
er geen direct gevaar is. Kijk of je bij iemand terecht kan, bij voorkeur bij jou in de buurt. In deze 
gevallen is het toegestaan om je huis te verlaten en krijg je geen boete.

Als je wilt praten over jouw situatie of advies wilt wat je kan doen, kun je  contact opnemen met 
Veilig Thuis. Dat kan ook anoniem. Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn heeft Veilig Thuis de 
chat tijdens de periode van de avondklok uitgebreid tot tien uur ‘s avonds. De chat is te vinden 
via www.veiligthuis.nl. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 
24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

21 januari 2021

Avondklok: blijf binnen 

Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen  
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

In een noodsituatie 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo 

 
 

Werkzaamheden

Vinkeveen, onderhoud houten kunstwerk
Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 12 februari 2021 worden er onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd aan het houten kunstwerk ter hoogte van het Hogebiezenpad en Lageweidepad in 
Vinkeveen.
Gedurende deze periode zal de brug afgesloten zijn en worden fietsers en voetgangers via de 
Waverbancken - Aetsveld – Muyeveld omgeleid en vice versa. 

Mochten er over deze werkzaamheden vragen zijn, dan kunt u tijdens werkdagen  
(9:00-12:00 uur) contact opnemen met dhr. P. Woudstra (toezichthouder) van gemeente De 
Ronde Venen via 0297 - 29 18 55 of dhr. J. Verbruggen (projectleider) van aannemingsbedrijf  
K. Verbruggen  via 0297 – 26 14 29.

Mijdrecht, onderhoud houten kunstwerk 
Van maandag 15 februari tot en met vrijdag 26 februari 2021 worden er onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd aan het houten kunstwerk ter hoogte van Vijzelmolen en Scheprad/Molenwiek in 
Mijdrecht.
Gedurende deze periode zal de brug afgesloten zijn en worden fietsers en voetgangers via de 
Vijzelmolen – Korenmolen – Wipmolen naar Scheprad/Molenwiek omgeleid en vice versa. 

Mochten er over deze werkzaamheden vragen zijn, dan kunt u tijdens werkdagen  
(9:00-12:00 uur) contact opnemen met dhr. P. Woudstra (toezichthouder) van gemeente De 
Ronde Venen via 0297 - 29 18 55 of dhr. J. Verbruggen (projectleider) van aannemingsbedrijf K. 
Verbruggen  via 0297 – 26 14 29. 

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 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.

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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week4 – 29 januari 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.

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

Omloop 4 Abcoude (Kavel 156 Land 
van Winkel in Abcoude)

Het bouwen van een nieuwe woning Z/20/173817 19-01-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Rijksstraatweg 41A Baambrugge Verplaatsen en inkorten reclamezuil Z/20/173299 19-01-2021

Ridderschapstraat 15 in Mijdrecht Het plaatsen van een schutting aan de 
voorzijde van de woning

Z/20/170829 21-01-2021

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

Marickenlaan 37 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel Z/20/173943 18-01-2021

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

Windmolen 23 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel Z/21/175922 14-01-2021

Veldhuisweg 7 in Vinkeveen Het bouwen van een woning voor de 
rustende boer/kweker

Z/21/175975 15-01-2021

Communicatieweg 1 in Mijdrecht Het realiseren van 2 extra loading docks 
aan een bestaand bedrijfspand

Z/21/175977 15-01-2021

Bovendijk 4 G1 Wilnis Vergroten toiletgebouw Z/20/175261 23-12-2020

Voordijk 5 in Abcoude Het plaatsen van 4 zonnepanelen op de 
uitbouw binnen beschermd dorpsgezicht

Z/20/175315 27-12-2020

Baambrugse Zuwe 174 in Vinkeveen Het bouwen van een woning Z/20/175294 24-12-2020

Herenweg 246 in Vinkeveen Het bouwen van een woning Z/20/175376 30-12-2020

Vinkenkade 75 R 21A in Vinkeveen Het vervangen van de beschoeiing van een 
eiland naast de camping

Z/21/175582 07-01-2021

Prins Bernhardlaan 13 tot en met 19 in 
Mijdrecht

Verwijderen van huisaansluiting 
drinkwater

Z/21/175639 07-01-2021

Korenmolen 1 in Mijdrecht Het uitvoeren van schilderwerk aan de 
woningen

Z/21/176003 18-01-2021

Waardassackerstraat 35 in Abcoude Het realiseren van een oprit Z/21/176000 17-01-2021

Kerkstraat 108 in Abcoude Slopen van een gedeelte van de woning  
en berging ten behoeve van uitbreiding

Z/21/176042 18-01-2021

Proostdijstraat 39 in Mijdrecht Aanvraag van een kapvergunning Z/21/176093 18-01-2021

Ruwelspad 1 in Abcoude Het herbouwen van kantine en 
kleedkamers voetbalclub FC Abcoude

Z/21/176098 18-01-2021

in Wilnis Voor het aanmeren van een schip Z/21/176162 19-01-2021

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 volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Demmerik 43 in Vinkeveen Renovatie van fundering, kozijnen en dak 
van een bijgebouw 

Z/20/170852 14-01-2021

Proostdijstraat 30 in Abcoude Realiseren van een erker Z/20/173947 15-01-2021

Stationsstraat 60 in Abcoude Het aanbrengen van een vlonder Z/20/170284 18-01-2021

Kamgras 10 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel op het 
voor- en achterdakvlak van de woning

Z/20/173775 18-01-2021

Prins Johan Frisostraat 30 in 
Baambrugge

Realiseren van een erker Z/20/173950 20-01-2021

Heulweg 109 in Vinkeveen Uitbouw aan de zijkant van de woning en 
een nokverhoging

Z/20/171149 21-01-2021

Proostdijstraat 38 in Mijdrecht Aanvraag draagmuur Proostdijstraat 38 
Mijdrecht

Z/20/175148 21-01-2021

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 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.

Ontwerp omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.10 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage worden gelegd:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Hoogstraat 13 in Abcoude Het uitbreiden van het hotel Z/20/165540 18-01-2021

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving 
van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u 
in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt 
ook op afspraak uw zienswijzen  mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in 
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden 
verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

Vergunningsvrije omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding vergunningsvrij is bevonden:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Klompenmaker 35 in Wilnis Plaatsen van een dakkapel (achterdakvlak) Z/21/175835 19-01-2021

Abcoude, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Waterlelie 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 januari 2021 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 
Waterlelie 1391 TL in Abcoude. Dit in verband met een verbouwing van een woning

De ontheffing geldt van dinsdag 19 januari tot en met vrijdag 19 februari 2021.

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.

Mijdrecht, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Jade
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 januari 2021 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 
Jade 3643 AC in Mijdrecht. Het werkadres is aan de Turkoois 3643 AG in Mijdrecht. Dit in verband met een verbouwing van 
een woning.

De ontheffing geldt van woensdag 10 februari tot en met zondag 28 maart 2021.

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.

Wijzigingsplan ‘Wilnisse Zuwe 34’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het college van 
de Ronde Venen op 19 januari 2021
het wijzigingsplan “Wilnisse Zuwe 34” in Wilnis (NL.IMRO.0736.bpw012wilnzw34-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 januari 2021 gedurende zes weken 
ter inzage liggen. En zijn op de volgende manieren te raadplegen:
•  De verbeelding van het authentieke wijzigingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt 

rechtstreeks bij dit plan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.
bpw012wilnzw34-va01. 

•  De authentieke planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie 
  http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.
•  U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl
•  Vanwege de Corona-maatregelen ligt er geen papieren versie ter inzage. Als u niet in de gelegenheid bent om het plan 

digitaal te raadplegen dan kunt u contact opnemen met Myra van Woerden door te mailen naar ‘omgevingszaken@
derondevenen.nl’ of te bellen met 0297 291616.

Inhoud 
Het wijzigingsplan “Wilnisse Zuwe 34” voorziet in het wijzigen van de bestemming van het perceel Wilnisse Zuwe 34 in 
Wilnis van ‘Agrarisch met waarden - Natuurwaarden’ naar ‘Wonen’.  

Beroep
Van 31 januari 2021 tot en met 15 maart 2021 kan tegen het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt of belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. 
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 4 – 29 januari 2021)

Voorlopige voorziening
Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het 
beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter 
van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is 
beslist.

Tarieventabel 2021 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding
Het college heeft op 5 januari 2021 de Tarieventabel 2021 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding vastgesteld. 
Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 15 januari 2021 en is hier te vinden https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-13086.html. 

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. 

Bekendmaking als bedoeld in artikel 8 lid 4 Besluit Landelijk Register kinderopvang
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij, op verzoek van de houder, buitenschoolse opvang 
Partou BSO Hoofdweg 85A aan de Hoofdweg 85A, 3641 PR te Mijdrecht, met registratienummer 180966340 per 1 januari 2021 
uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) hebben verwijderd. De verwijdering van bovenstaande voorziening uit het LRK 
is wegens sluiting van de betreffende locatie. Het LRK is digitaal te raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van De Ronde Venen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:
     
A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Bij Verkiezingsteam De Ronde Venen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften
 om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
 gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
 Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan
 wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 1 februari 2021 als kiezer zijn
 geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te
 stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde
 medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de
 gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de
 gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden 
uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door: 
Verkiezingsteam De Ronde Venen | Croonstadtlaan 111 | 3641 AL Mijdrecht

Plaats: Mijdrecht | Datum: Woensdag 27 januari 2021

De burgemeester voornoemd, M. Divendal

Stemmen met een kiezerspas
De burgemeester van De Ronde Venen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een 
willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.
     
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Verkiezingsteam De Ronde Venen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om
 in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de
 kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is
 geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming
 te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur de stempas over 
 te leggen bij Verkiezingsteam De Ronde Venen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als
 kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming
 te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas 
ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door: 
Verkiezingsteam De Ronde Venen | Croonstadtlaan 111 | 3641 AL Mijdrecht

Plaats: Mijdrecht | Datum: Woensdag 27 januari 2021

De burgemeester voornoemd, M. Divendal

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:

• Meuwissen Agro B.V. voor het adres: Burgemeester Padmosweg 159/161 in Wilnis. 
De melding heeft betrekking op het starten van een groothandel in tuinartikelen.

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:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team 
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088 - 022 50 00.


