
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 

Houd je aan het vuurwerkverbod,
voorkom een boete van minimaal €100,-

bij kopen, bezitten, vervoeren of afsteken.

Renovatie dorpsbrug 
Abcoude
De Dorpsbrug in Abcoude wordt gerenoveerd. 
Het complete brugdek en het machinewerk 
worden vervangen. Daarnaast krijgt de 
hele brug een laag nieuwe verf en wordt de 
kademuur bij het bankje en de beschoeiing 
naast bakkerij Both opgeknapt. 
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, 
is de brug 3 dagen afgesloten voor verkeer: op 
maandag 11 januari, 1 en 8 maart. Op overige 
dagen kan het verkeer blijven passeren. De 
werkzaamheden zijn op 15 april klaar en de 
brug kan dan weer jaren mee. 

Inleveren kerstbomen woensdag 6 januari 2021
Na de feestdagen verzamelt de gemeente weer oude kerstbomen. Op woensdag 6 januari 2021 
kunt u de kerstbomen inleveren op verschillende locaties in de gemeente. Voor elke ingeleverde 
kerstboom ontvangt u € 0,50. Wij verzoeken u de kerstbomen aan te leveren zonder kruis, 
spijkers of kluit.

Heeft u meer dan 20 kerstbomen? Dan komt de gemeente deze bij u ophalen, als u dit vooraf 
aanvraagt. U kunt dit aanmelden tot en met dinsdag 5 januari 15.00 uur via www.derondevenen.nl 

Op de volgende plaatsen kunt u de kerstbomen inleveren. Let goed op de tijden. U kunt uw 
kerstboom niet bij het gft-afval kwijt, ook niet in stukken. Dan lopen de verwerkingsmachines 
vast. Natuurlijk nemen wij bij de inleverlocaties de coronamaatregelen in acht. Wij vragen 
iedereen dit ook te doen: houd afstand en geef elkaar de ruimte.

Wilnis
• Julianastraat hoek Raadhuisstraat (vanaf 13.00 uur t/m 13.45 uur)
• Pieter Joostenlaan (CSW) (vanaf 13.00 uur t/m 16.00 uur)
• Wagemaker (vanaf 14.00 uur t/m 14.45 uur)

Vinkeveen
• Loopveltweg, bij trapveld met glasbak (vanaf 13.00 uur t/m 15.30 uur)
• Winkelcentrum Zuiderwaard (parkeerterrein) ingang Plevierenlaan 
 (vanaf 13.00 uur t/m 16.00 uur)

Mijdrecht
• Diamant, ter hoogte van rioolgemaal (vanaf 13.00 uur t/m 15.30 uur)
• Paltrok, grasveld bij Viergang (vanaf 13.00 uur t/m 15.30 uur)
• Parkeerterrein aan de Grutto (vanaf 13.00 uur t/m 16.00 uur)
• Zuster den Hertoglaan, oude marktplein (vanaf 13.00 uur t/m 13.30 uur)
• Pimpernel, bij brug naar Walstro (vanaf 13.45 uur t/m 14.30 uur)

Amstelhoek
• Piet Heinlaan, nabij vijver (vanaf 13.00 uur t/m 13.45 uur)
• Menno Simonszstraat, hoek Mennonietenbuurt (vanaf 13.45 uur t/m 14.00 uur)

De Hoef
• Merelslag, nabij speelplaats aan De Hoef Oostzijde (vanaf 13.00 uur t/m 14.00 uur)    
           
Waverveen
• Selijnsweg, nabij speelplaats (vanaf 14.30 uur t/m 15.30 uur)

Abcoude
• Afvalbrengstation Bovenkamp (vanaf 13.00 uur t/m 15.00 uur)

Baambrugge
• Ichthus School, pr. Margrietstraat (vanaf 13.00 uur t/m 15.00 uur)

Er zijn veel coronabesme�ingen in Nederland. Veel mensen krijgen corona van vrienden of familie, vaak zonder dat ze 

het weten. Wat kun je zelf doen om tijdens de feestdagen verspreiding te voorkomen en elkaar te beschermen?

Tips om veilig de feestdagen 
te vieren in coronatijd

Klachten die wijzen op corona? Blijf thuis en vraag
iemand anders zonder klachten om hulp.

Check voordat je gaat online of het druk is in de winkel.

Doe je boodschappen met een lijstje en zoveel mogelijk in 
één keer.

Ga doordeweeks of in de ochtend en doe je boodschap-
pen zoveel mogelijk bij jou in de buurt.

Ga alleen.

Toch druk? Kom later terug. Hoe drukker het is, hoe 
moeilijker het is om afstand te houden.

Doe veilig je boodschappen3

2

Maak afspraken

Spreek van tevoren af dat je afstand houdt. 

Spreek van tevoren met elkaar af dat je niet komt als je 
klachten hebt, zelfs bij twijfel over één milde klacht.

Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Maak een 
afspraak via coronatest.nl of bel 0800-1202.

4

Veilig bij elkaar op bezoek

Geef iedereen een zitplaats op 1,5 meter afstand en zet de stoelen alvast klaar.

Was vaak je handen, ook als je ergens binnenkomt, voor je gaat koken en voor het eten.

Zet een raam open.

Eet van je eigen bord en drink uit je eigen glas.

Herinner elkaar aan de basisregels, zoals afstand houden en in je elleboog niezen.

5  

Kies het huis met de grootste kamer, een ruimte die goed kan 
luchten en waar de minste mensen voor hoeven te reizen.

Kies waar2
Kies met wie

Als je de feestdagen alleen met je eigen huishouden 
viert, bescherm je jezelf én je vrienden en familie tegen 
corona.

Met hoe minder mensen je bent, hoe makkelijker het is 
om afstand te houden en besme�ingen te voorkomen.

Beperk je aantal contacten en ontvang max. 2 gasten 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de periode 24 t/m 
26 december geldt: ontvang max. 3 personen per dag.

Via videobellen kun je toch op afstand samen met 
anderen zijn. 
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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.
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 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

Rectificatie van publicatie  08-12-2020:
Prins Johan Frisostraat 30 in Abcoude, 
moet zijn:
Prins Johan Frisostraat 30 in 
Baambrugge

Realiseren van een erker Z/20/173950 28-11-2020

Amstelkade 72 in Wilnis Voor het plaatsen van een extra raam in de 
kap van de molenstomp

Z/20/174427 07-12-2020

Kerkstraat 18 in Abcoude Voor het laten plaatsen van zonnepanelen 
op de woning

Z/20/174413 07-12-2020

Omloop 10 in Abcoude (Land van 
Winkel)

Voor het bouwen van een nieuwe woning )
Project Land van Winkel kavel 153)

Z/20/174431 07-12-2020

Burgemeester de Voogtlaan 2 in 
Wilnis

Voor een planmatig onderhoud Z/20/174438 08-12-2020

Hoofdweg 17 in Mijdrecht Voor een planmatig onderhoud Z/20/174441 08-12-2020

Dorpsstraat 49 in Mijdrecht Bouw rolluik aan woning Z/20/174719 08-12-2020

Buitenkruier 55 in Mijdrecht Voor het plaatsen van een dakkapel aan 
voorzijde woning

Z/20/174531 09-12-2020

Prinses Beatrixstraat 19 in 
Baambrugge

Uitbreiden woning Z/20/174646 10-12-2020

Rondweg 3 in Mijdrecht Kapvergunning Stationslocatie Mijdrecht Z/20/174642 11-12-2020

Gosewijn van Aemstelstr 12 in 
Mijdrecht

Verplaatsen 3 kozijnen vanuit kopgevel 
naar achtergevel pand

Z/20/174653 11-12-2020

Gein-Noord 67 in Abcoude Legalisering hoogspanningsmasten Ronde 
Venen

Z/20/174663 11-12-2020

Waterpeil 26 in Wilnis Aanpassingen voor verbeteren woongenot 
Waterpeil 26

Z/20/174672 12-12-2020

Wilnisse Zuwe 58 in Wilnis Werken in grond met archeologische 
waarde

Z/20/174839 15-12-2020

Prins Bernhardlaan 15 in Mijdrecht Aanvraag bomenkap 1 boom Z/20/174848 15-12-2020

Amsterdamsestraatweg 22 en 24 
Abcoude

Samenvoegen van 2 naast elkaar gelegen 
woningen

Z/20/174853 15-12-2020

Bucho van Montzimastraat 1 in 
Mijdrecht

Dakrenovatie inclusief isoleren en plaatsen 
zonnepanelen

Z/20/174854 15-12-2020

Amsterdamsestraatweg 22 en 24 in 
Abcoude

Exterieure aanpassingen aan een 
monument

Z/20/174856 15-12-2020

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

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Tienboerenweg 13 in Mijdrecht Aanvraag uitbouw eerste verdieping Z/20/161978 11-12-2020

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.

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

Arkenpark De Plashoeve 31 in 
Vinkeveen 

Het verplaatsen van 2 arken Z/20/170416 07-12-2020

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Baambrugse Zuwe 141 D in Vinkeveen Het realiseren van een 2e in-/uitrit Z/20/168243 10-12-2020

Botsholsedijk 1 in Waverveen Het bouwen van een loods en 
werktuigenberging

Z/20/169036 14-12-2020

Spoorzicht 31 Wilnis Plaatsen van een dakkapel Z/20/173090 14-12-2020

Productieweg 38, 40, 42 en 44 in 
Mijdrecht

Herbouwen van een bedrijfspand Z/20/170263 14-12-2020

Gein-Zuid 9 in Abcoude Opnieuw opbouwen van bouwdeel C Z/20/164704 14-12-2020

Muijeveld 81 in Vinkeveen Plaatsen dakopbouw Z/20/169574 15-12-2020

Prins Bernhardlaan 13 t/m 21 Mijdrecht Nieuwbouw van 21 appartementen Z/20/168860 15-12-2020 

Rendementsweg 5 in Mijdrecht Plaatsen van een silobehuizing Z/20/167683 16-12-2020

Beemdgras 7 in Wilnis Het vervangen van het kozijn in de 
voorgevel

Z/20/173629 15-12-2020

Omloop 6 in Abcoude (Kavel 155 Land 
van Winkel in Abcoude)

De nieuwbouw van een woning Z/20/172548 15-12-2020

Beukenhof 5 in Abcoude ( kavel 162 
Land van Winkel Abcoude)

Het oprichten van een woning Z/20/173167 16-12-2020

Donkereind 39 in Wilnis Legalisatie van een bestaande brug Z/20/169858 16-12-2020

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.

Besluit Drank- en Horecawet- en Exploitatievergunning
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een Drank- en 
Horecawetvergunning en een exploitatievergunning is verleend: 
-   Geinplein 3, 1391 JN in Abcoude verleend op 14 december 2020 (verzenddatum 15 december 2020).

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichtingen Drank- en 
Horecawetvergunningen zijn verleend: 
- Dorpsstraat 26, 3648 AH in Wilnis verleend op 14 december 2020 (verzenddatum 15 december 2020);
- Raadhuisplein 10, 3641 EL in Mijdrecht verleend op 14 december 2020 (verzenddatum 15 december 2020).

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 -29 16 16.

Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

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:
• Samson & Friet voor het adres:
Herenweg 61 in Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het starten van een snackbar. 

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.

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 51 – 18 december 2020)

Kringkoop Mijdrecht gesloten tot 19 januari
Ook Kringkoop Mijdrecht heeft de deuren moeten sluiten vanwege de Coronamaatregelen. De 
winkel is gesloten. En er kunnen geen goederen gebracht worden tot in ieder geval 19 januari.
Dat is natuurlijk heel vervelend, maar het magazijn is niet groot genoeg om nieuwe goederen 
binnen te krijgen. Het terrein van de Kringkoop is afgesloten met hekken. We verzoeken iedereen 
dringend geen spullen voor de hekken te zeten. En breng geen goederen naar de container in 
Abcoude. Na 19 januari heten de medewerkers van de Kringkoop iedereen waarschijnlijk weer 
welkom.  

Werkzaamheden
Vinkeveen, gehele wegafsluiting Donkereind
Op 4 januari 2021 van 7.00 tot 16.00 uur is Donkereind ter hoogte van huisnummer 27 in 
zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze 
wegafsluiting niet.
Deze maatregel is nodig omdat voor het vrij graven van kabels er een zuigwagen op de weg 
komt te staan. Deze werkzaamheden zijn in opdracht van Stedin.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer M. Roeland van de firma Quint & van Ginkel via 06 – 11 26 11 08.

Vinkeveen, verkeershinder Demmerik
Vanaf 11 januari 2021 begint Van Den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. in opdracht van Vitens met 
het leggen van een nieuwe waterleiding aan de Demmerik te Vinkeveen.

Dit zal gebeuren door een halve wegafsluiting die met de werkzaamheden mee opschuift. Er zal 
dus elke keer maar een klein gedeelte van de weg afgesloten zijn en alle verkeer heeft doorgang. 

De werkzaamheden duren tot begin november. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot 
een minimum te beperken.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer E. Hanegraaf van de firma Van Den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. via 06– 53 59 19 82.




