
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

Machteld Rijkeboer (64 jaar) woont 
in Vinkeveen en werkt als biologe bij 
Rijkswaterstaat. Machteld ontwikkelt nieuwe 
meetmethoden om de algensamenstelling 
(microscopisch kleine plantjes) in het water 
slim in kaart te brengen. Algen vormen de 
basis van de voedselketen en zijn uitermate 
belangrijk voor ons hele ecosysteem. Meestal 
zijn ze nuttig, maar soms treden er problemen 
op. Denk bijvoorbeeld aan de blauwalgen 
in de Vinkeveense Plassen, die soms giftig 
kunnen zijn. Snelle meetmethoden zijn dan 
handig om de burgers te kunnen informeren 
over de toestand van het water. Maar ook voor 
allerlei onderzoeksvragen is het 
van belang om te weten hoe het 
met de algen gaat.

Droomreis langs de Noordzeekust
Machteld droomde er al jaren van 
om een grote reis te maken. Ze 
besloot haar twee passies met 
elkaar te combineren: fietsen en 
haar werk. In het voorjaar van 2020 
zou zij langs alle landen rondom 
de Noordzeekust gaan fietsen om meer 
bewustwording te creëren over het effect 
van zwerfafval. Dit is een fietstocht van 6000 
km en deze zou een half jaar duren. Samen 
met vrijwilligers zou Machteld zwerfafval 
opruimen en lezingen houden op diverse 
biologische instituten langs de Noordzee. 
Alles was al gepland en geregeld, maar door 
corona kon de reis niet doorgaan. 

Zwerfafval herleiden
Machteld vertelt over haar plan: ‘’Zwerfafval 
is een wereldwijd probleem, dat grote schade 
aanricht aan mens en dier. Het grootste 
gedeelte van het zwerfafval belandt in de 
zee, waar het onderdeel wordt van de plastic 
soep. Het vervuilt het water en vissen, vogels 
en andere zeedieren krijgen het in hun maag, 
stikken erin of raken verstrikt.” Samen met 
collega’s heeft Machteld een nieuwe techniek 
ontwikkeld waarmee je kunt herleiden waar 
het afval vandaan komt. Machteld zegt: 
‘’Door te weten waar de oorsprong ligt, kun 
je het probleem gericht aanpakken. Daarom 
wilde ik tijdens mijn reis op verschillende 
plekken monsters nemen van het afval dat ik 
tegenkwam. Op plastic in het water  kunnen 

algen groeien en via deze algen 
kun je de herkomst herleiden. 
Als het plastic vanuit de rivieren 
in zee terecht komt verwacht 
je zoetwater algen aangroei, 

terwijl afval dat direct vanaf zee op de kusten 
terecht komt, begroeid zal zijn met zoutwater 
algen.’’

Vlak voor haar reis werden steeds meer 
landen gesloten en kwam er een negatief 
reisadvies. Machteld zag haar droom in 
duigen vallen, maar hoopt in 2022 nog een 
poging te wagen. ‘’Om deze reis te maken, 
moet er heel veel geregeld en georganiseerd 
worden. Niet alleen voor de reis zelf, maar ook 
voor het leven in Nederland dat lange tijd ‘on 
hold’ wordt gezet. Dit kost tijd, maar is zeker 
niet onmogelijk. Een mens moet altijd blijven 
dromen, nietwaar?!’’, aldus Machteld. 

Een schone toekomst
Inmiddels heeft Machteld haar gewone werk 
weer opgepakt en is ze rivierafvalonderzoeker 
geworden via het project Schone Rivieren. 
Ze bemonstert tweemaal per jaar een stuk 
oever van de Nieuwe Waterweg waar deze 
bij Hoek van Holland de Noordzee instroomt. 
Daarnaast fietst ze geregeld door De Ronde 
Venen om haar conditie op peil te houden en 
ruimt ze ook hier zwerfafval op wat ze op haar 
weg tegenkomt.

Vergaderingen gemeenteraad
Op dinsdag 15 december en woensdag 16 december zijn er twee vergaderingen van de 
gemeenteraad. 

Dinsdag 15 december 19.30 uur: Meningvormende agenda
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda: 
- Parkeervisie Abcoude
- Visie verblijfsrecreatie
- Vaststellen belastingverordeningen en heffingsverordeningen 2021

Woensdag 16 december 19.30 uur: Besluitvormende agenda
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
- Vaststelling korte weergave van de raadsvergaderingen op 26 en 30 november
- Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening
- Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering

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

Ophaalmomenten 2021 staan 
in Mijnafvalwijzer

Wilt u weten wanneer het verschillende 
afval wordt opgehaald in 2021? Kijk voor 
de ophaaldata op Mijnafvalwijzer. Sinds 
2020 vervangt Mijnafvalwijzer de papieren 
afvalkalender. In deze digitale afvalwijzer 
staan altijd de actuele ophaaldagen. En u kunt 
meldingen ontvangen wanneer u de container 
aan de weg mag zetten. 

U vindt Mijnafvalwijzer in uw Appstore, 
Google Playstore of in de Microsoft store. Of 
op de website www.mijnafvalwijzer.nl. Vul uw 
postcode en huisnummer in op website of app 
en u hebt meteen toegang tot uw persoonlijke 
afvalkalender. 
Wilt u een seintje krijgen als u een container 
aan de straat moet zetten? Zet dan eenvoudig 
meldingen aan. Zo weet u precies wanneer 
u uw container of PMD-afvalzakken buiten 
moet zetten. Ook kunnen we u zo informeren 
over wijzigingen in routes, bijvoorbeeld als er 
niet gereden kan worden vanwege noodweer. 
Of als er inhaaldagen zijn voor feestdagen. 
Heeft u geen toegang tot Mijnafvalwijzer 
via app of website? Dan kunt u een geprint 
exemplaar ophalen op het gemeentehuis of 
bij een van de servicepunten.  

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.
Op 24-12 en 31-12 is het gemeentehuis tot 
16.00 uur telefonisch bereikbaar.

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
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



Maak van je mondkapje geen zwerfkapje

Gebruikte mondkapjes belanden steeds vaker op straat en in de natuur. Met de mondkapjesplicht 
die sinds 1 december is ingevoerd, zal het aantal ‘zwerfkapjes’ groeien. Ze zijn niet alleen 
vervuilend, maar er is ook een risico dat het mondkapje geïnfecteerd is met het coronavirus. Als 
kinderen dit nietsvermoedend oppakken, kan dit tot besmetting leiden. Om iedereen bewust 
te maken van deze boodschap, lanceren Nederland Schoon en de Plastic Soup Federation de 
landelijke campagne #mondkapjegeenzwerfkapje.

Mondkapjes horen bij het restafval
Wil je gebruikte mondkapjes weggooien? Doe dit dan in de container voor het restafval. De 
gebruikte producten horen niet bij het PMD afval. Als er veel gebruikte mondkapjes en andere 
beschermmiddelen bij het PMD afval zitten, kan het afval niet worden hergebruikt. En dan moet 
het worden verbrand. 

IK DOE ’T OMDAT
JUIST NU EXTRA

MENSEN NODIG ZIJN

TWEEDE KAMERVERKIEZING 2021
 KOM OOK OP 17 MAART

WERKEN BIJ HET STEMBUREAU
Meld je aan op elke stem telt.nl

Duurzaamheidpartners lanceren vragenlijst over circulaire 
materialen 
De Ronde Venen kenmerkt zich door veel bedrijvigheid, een grote agrarische sector, 
waterrecreatie en wonen vlakbij Amsterdam en Utrecht. In 2018 hebben verschillende bedrijven 
zich gevormd tot een netwerk die duurzaamheid omarmen in hun visie en kernactiviteiten, 
Duurzaamheidpartners De Ronde Venen.

Ondanks corona zijn Duurzaamheidpartners de Ronde Venen doelgericht actief gebleven de 
afgelopen maanden. De werkgroep circulair werken & wonen wil de afvalstromen bij bedrijven 
uit onze gemeente beter in beeld krijgen. Alle bedrijven uit de Ronde Venen, welke in het bezit 
zijn van afvalstromen, nodigen zij dan ook uit deze vragenlijst in te vullen. Dat kan via www.
derondevenen.nl/afvalstromen.

Afval als grondstof De circulaire economie draait op volle toeren. Een aandachtspunt hierbij 
is het beter scheiden van afval. Want goed afval scheiden bespaart energie en vermindert de 
CO2-uitstoot. Ook zorgt het ervoor dat we afval als grondstof kunnen gebruiken voor nieuwe 
producten.

Afval zo goed mogelijk scheiden Duurzaamheidspartners van De Ronde Venen 
streeft ernaar al het bedrijfsafval gescheiden aan te bieden, zodat het direct 

geschikt is als grondstof. Voor het overige bedrijfsafval willen we het 
vervoer van afval optimaliseren. Dit alles tegen zo laag mogelijke 
kosten. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons enorm. Het 

kost slechts een paar minuten van uw tijd. 

Wat doen we met de 
resultaten?

   Na de sluitingsdatum 
analyseren we alle 

ingevulde vragenlijsten. Dit gebruiken we 
   als input waarmee we in het voorjaar van

  2021 een circulaire materialen beursvloer 
organiseren. Met als doel: matches tussen 

bedrijven. Wat voor de één afval is zou als grondstof 
      kunnen dienen voor de ander.

Ook duurzaam ondernemen? Teken het manifest!
Wilt u zich als bedrijf ook inzetten voor een circulaire economie, duurzame bedrijfsvoering en 
bewustwording op het gebied van duurzaamheid? Teken dan hier het manifest! Ga daarvoor 
naar www.derondevenen.nl/manifest. 

U ontvangt dan ook informatie over onder andere duurzame evenementen, nieuws over 
innovaties als een energie-monitoringsdashboard, zonnepanelen op bedrijfsdaken, circulair 
inkopen en aanbesteden.

Afval zo goed mogelijk scheiden Duurzaamheidspartners van De Ronde Venen 
streeft ernaar al het bedrijfsafval gescheiden aan te bieden, zodat het direct 

geschikt is als grondstof. Voor het overige bedrijfsafval willen we het 
vervoer van afval optimaliseren. Dit alles tegen zo laag mogelijke 
kosten. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons enorm. Het 

kost slechts een paar minuten van uw tijd. 

   

ingevulde vragenlijsten. Dit gebruiken we 
   als input waarmee we in het voorjaar van

  2021 een circulaire materialen beursvloer 

Herplant nieuwe bomen

Onze buitendienstmedewerkers zijn druk 
bezig om ruim 350 bomen te planten. Bij de 
herplant van bomen kijken we goed naar de 
locatie van de nieuwe boom. We vinden het 
belangrijk dat de nieuwe boom een plek krijgt 
waar hij zonder problemen kan groeien tot 
een volwassen boom. Bomen die goed kunnen 
groeien zijn veel gezonder (vitaler) en hebben 
minder kans op aantastingen en ziektes. 

Bomen zijn belangrijk. Ze houden water vast, 
zorgen voor verkoeling, houden de lucht 
schoon en slaan CO2 op. Ook voor dieren 
zijn bomen belangrijk. Bij het kiezen van een 
boomsoort houden we hier ook rekening 
mee. We planten bijvoorbeeld fruitbomen en 
bomen met vruchten die voedsel geven aan 
insecten en vogels. Vooral de bijen krijgen hierbij extra aandacht.
We kiezen ook steeds vaker voor meer diversiteit aan soorten bomen die in één straat staan. Dit 
voorkomt dat een hele rij bomen verdwijnt als deze ziek worden.

Met de afronding van een aantal reconstructie projecten, zoals de Pieter Joostenlaan, 
herinrichting Haitsma plein, ophoging Proostdijlaantje en herinrichting lang parkeren Mijdrecht 
zijn er 219 bomen geplant. Alles bij elkaar opgeteld worden er dus ruim 569 bomen tijdens de 
wintermaanden geplant.

Werkzaamheden

Amstelhoek, gedeeltelijke wegafsluiting Kerklaan
Langs de Kerklaan zullen op 14 december van 7.00 uur tot 16.00 uur enige parkeerplaatsen en 
een gedeelte van de rijbaan worden afgesloten. Deze maatregel is nodig voor het vervangen 
van een ingewaterde coaxkabel die veel storing veroorzaakt in opdracht van Ziggo. Om alles 
zo goed mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u uw auto tijdelijk hier niet te parkeren op de 
aangegeven dag van de werkzaamheden. 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 P. van Schagen van de firma W. van den Heuvel & Zn. B.V. via 079 341 03 41.

Mijdrecht, gedeeltelijke afsluiting fi etspad Rondweg.
Het fietspad langs De Rondweg is ter hoogte van huisnummer 1 van 15 december 9.00 uur tot en 
met 16 december 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Hierbij wordt een verkeersregelaar ingezet. 
Deze maatregel is nodig voor het repareren van een gasleiding in opdracht van Stedin. Doorgang 
is mogelijk, 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 M. Roelse van de firma Stedin Netbeheer via 06 - 46 76 89 94.

tips op houvol.com



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

Mijdrechtse Zuwe 4 A in Mijdrecht Verandering huisvesting dieren Z/20/173641 23-11-2020

de Hoef Westzijde 28 A in de Hoef Herbouw 2 bedrijfsruimten Z/20/173666 23-11-2020

Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen Verzoek tijdelijke vergunning noodlokaal Z/20/173675 23-11-2020

Molenweg 16 in Abcoude Aanbouw aan woonhuis aan de Molenweg Z/20/173682 23-11-2020

Demmerik 23 in Vinkeveen Vervangen van de huidige brug op 
Demmerik 23

Z/20/173709 23-11-2020

Aalscholver 14 in Mijdrecht Dakkapel op eerste verdieping met 1 meter 
verbreden

Z/20/173728 24-11-2020

Meerkoetlaan 6 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning

Z/20/173735 24-11-2020

Stigterhof 16 in Abcoude Het plaatsen van een opbouw met 
dakkapel op het bijgebouw aan de

Z/20/173749 24-11-2020

de Horn 2 in Baambrugge Slopen/bouwen de Horn 2 Z/20/173771 25-11-2020

Kamgras 10 in Wilnis Dakkapel, van der Wulp, 3648HM10 Z/20/173775 25-11-2020

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

Woning kavel 156 land van winkel in 
Abcoude

Z/20/173817 25-11-2020

Bloemhaven 55 in Vinkeveen Het uitbreiden van de bestaande 
dakkamer

Z/20/173829 25-11-2020

Bloemhaven 56 in Vinkeveen Het uitbreiden van de bestaande 
dakkamer

Z/20/173830 25-11-2020

Demmeriksekade in Vinkeveen Realisatie van een vogelkijktoren 
"Bello-toren"

Z/20/173916 25-11-2020

Dorpsstraat 58 in Mijdrecht Nieuwbouw winkel en appartementen Z/20/173856 26-11-2020

Mijdrechtsedwarsweg 4 in Vinkeveen Het realiseren van een brug bij de 
Bonkerstekersweg in Vinkeveen

Z/20/173868 26-11-2020

Dorpsstraat 35 in Mijdrecht Vergroten doorbraak tussen Dorpsstraat  
29 en 36 te Mijdrecht

Z/20/173880 26-11-2020

Marickenlaan 37 in Wilnis Dakkapel Vergunning Z/20/173943 27-11-2020

Bovendijk in Wilnis Bovendijk in Wilnis Z/20/173946 28-11-2020

Proostdijstraat 30 in Abcoude Realiseren van een erker aan voorgevel van 
de woning

Z/20/173947 28-11-2020

Herenweg 106 in Vinkeveen Vrijstaande woning Z/20/173949 28-11-2020

Prins Johan Frisostraat 30 in Abcoude Realiseren van een erker Z/20/173950 28-11-2020

Uitweg 3 in Vinkeveen Aanvraag dam Uitweg 3 Z/20/173952 29-11-2020

Windmolen 42 in Mijdrecht Renovatie kap woonhuis Windmolen 42 
Mijdrecht

Z/20/174013 30-11-2020

Baambrugse Zuwe 169 in Vinkeveen Plashoeve 9, Vinkeveen Z/20/174016 30-11-2020

Arkenpark De Plashoeve 9 in 
Vinkeveen

Vervangen bestaande woonark Z/20/174016 30-11-2020

Perceel Mijdrecht A7306 + A7353 Baggerwerk Amstelhoek Z/20/174037 01-12-2020

Donkereindse bos (Perceel E855) in 
Wilnis

Aanvraag verandering bestemming Z/20/174057 01-12-2020

Constructieweg 66 in Mijdrecht Laatsing luifel boven entree en creëren van 
een in- en uitgang.

Z/20/174136 02-12-2020

Leo Dongelmansstraat 3 in Abcoude Vervanging van dakkapel aan de voorzijde Z/20/174139 02-12-2020

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

Kerkstraat 12 in Abcoude De realisatie van 4 woningen in een 
voormalig winkelpand

Z/20/170321 27-11-2020

Proostdijstraat 39 in Abcoude Uitbreiden van de woning door een 
opbouw aan de zijgevel

Z/20/170354 27-11-2020

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

Z/20/170852 30-11-2020

Botsholsedijk 1 in Waverveen Het bouwen van een werktuigenberging Z/20/169036 25-11-2020

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

Dorpsstraat 42 A in Mijdrecht Melding weghalen muurtje en raamkozijn Z/20/170860 01-12-2020

Vinkeveen, sectie E, nummer 2274 Realiseren van een perceelafscheiding ter 
plaatse van het parkeerterrein

Z/20/171354 01-12-2020

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Plaswijk 73 in Vinkeveen De nieuwbouw van een woning Z/20/172288 26-11-2020

Torenlaan 60 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel Z/20/170928 26-11-2020

Rijksstraatweg 45 B1 t/m B20 in 
Baambrugge

Nieuwbouw van een 
bedrijfsverzamelgebouw

Z/20/168923 27-11-2020

Amstelkade 51 in Wilnis Het uitbreiden en verduurzamen van de 
woning

Z/20/170195 30-11-2020

Burgemeester Padmosweg 88 in 
Wilnis

Het plaatsen van een erker Z/20/169802 02-12-2020

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

Máximalaan 1 in Vinkeveen Plaatsen van een schutting Z/20/171299 02-12-2020

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.

 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

Zondag 16 mei Brillen en Ovalendag 10.00 uur – 17.00 uur Parkeerterrein bij de Willisstee 
en het evenemententerrein in 
het Speelwoud, 3648 in Wilnis

VW Kever meeting

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 25 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.

 Besluit aanpassing welstandsnota
De raad heeft op 26 september 2019 besloten de welstandsnota ‘Welstand De Ronde Venen’ te wijzigen door aan hoofdstuk 
4, gebied 8 onderaan bij ‘Vinken- en Groenlandsekade (criteria)’ toe te voegen het beeldkwaliteitsplan Stedin schakelstation. 
Het besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad van 26 november 2020 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-
2020-311778.html). De nota Welstand De Ronde Venen is hier te raadplegen https://bit.ly/welstanddrv. 

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. 

 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 Souverein 22, 3641NS in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 11 december 2020 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.

 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:
• MNE b.v. voor het adres:Groot Mijdrechtstraat 17 G1 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op sloop- en 
demontagewerk en aluminium- en staalwerkzaamheden.

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, telefoon 088-022 50 00.

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 50 – 11 december 2020)


