
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   

Avondklok
In heel Nederland geldt een avondklok. Dat 
betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s 
avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen 
blijft. Sommige mensen mogen tijdens de 
avondklok naar buiten. Bijvoorbeeld om 
medicijnen te halen bij de apotheek. Zij 
moeten dan een formulier Eigen verklaring 
avondklok bij zich dragen. Dit formulier is 
te vinden op www.rijksoverheid.nl. U kunt 
ook een geprinte versie ophalen bij het 
gemeentehuis.

Kernteam van de gemeente bereikbaar
Heeft u hulp en ondersteuning nodig of 
vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen 
of opvoeding? Dan kunt u terecht bij 
het Kernteam via 0297 - 29 16 02. Voor 
vragen en advies kunt u ook terecht bij de 
Servicepunten 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:  

Gemeentenieuws 

Maakt u zich zorgen over of door de 
coronacrisis? 
Op het Steunpunt Coronazorgen vindt 
u  hulp en informatie over hoe je met je 
gevoelens en zorgen om kan gaan in de 
coronacrisis. 
Ga naar www.steunpuntcoronazorgen.nl. 

FOTO: STEUNPUNT CORONAZORGEN

Pas op! De GGD neemt géén contact met u op voor 
coronavaccinatie bij u thuis
De GGD neemt geen contact op met ouderen over coronavaccinatie en komt ook niet bij mensen 
thuis om te vaccineren. Wanneer de telefoon gaat en het is een telefoongesprek over het maken 
van een afspraak voor vaccinatie bij u thuis dan is het advies hierop niet in te gaan. U kunt 
contact opnemen met de politie om hier melding van te doen.

Wat klopt wel?
Ouderen vanaf 85 jaar ontvangen een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het corona 
virus. 

85 tot 90 jaar
De groep ouderen van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging vanuit het RIVM per post 
toegestuurd. Zij bellen vervolgens zelf met een landelijk nummer om de afspraak te maken voor 
de coronavaccinatie op de vaccinatielocatie van de GGDrU in Houten.

90 plus
Voor de groep ouderen van 90+ wordt door de eigen huisarts bepaald wie mobiel is en wie niet. 
De groep van ouder van 90 + die mobiel is, deze groep maakt ook zelf via een landelijk nummer 
de afspraak voor de coronavaccinatie op de vaccinatielocatie van de GGDrU in Houten.
De groep ouderen van 90+ die niet mobiel is, wordt door de eigen huisarts gevaccineerd.

Voor meer informatie over coronavaccins en coronavaccinatie kunt u bellen met het landelijke 
telefoonnummer 0800 -1351 of via het telefoonnummer van GGD regio Utrecht 030 - 630 54 00. 
Meer informatie is ook te vinden op: www.ggdru.nl/coronavaccinatie. 

De eerste vier Rondeveense Toppers van 2021 zijn bekend!

Donderdag 28 januari was het zover: Hessel Hulsman, Indy de Jong, Noa de Jong en Dani van der 
Pluijm kregen hun welverdiende Rondeveense Topper thuis uitgereikt door wethouder Alberta 
Schuurs. 
Zij verdienen de jeugdlintjes door hun tomeloze inzet voor Stichting Dierenlot, de 
dierenambulance en het asiel. De kinderen verzamelden een paar weken lang geld in, door na 
schooltijd langs de deuren te gaan. Helaas gooide corona roet in het eten en moest het plan 
worden gewijzigd. Zo ontstond het idee voor een sponsorloop in hun eigen woonwijk en dit 
leverde nog meer geld op! Het eindresultaat was om trots op te zijn: meer dan 500 euro werd 
ingezameld! (€ 514,20 om precies te zijn!) 
Een bijzondere vermelding gaat ook nog naar Evert-Jan Hulsman, één van de toppers van vorig 
jaar. Hij is initiatiefnemer van deze actie en heeft net zo hard meegewerkt als de andere vier 
toppers! Hij laat zien dat hij de onderscheiding van vorig jaar niet voor niets heeft verdiend! 
Eenmaal een topper, altijd een topper! Toch? 
Hessel Hulsman is daarnaast een vrijwilliger in hart en nieren en maakt zich zorgen om het 
milieu. Hierover schreef hij ook een brief aan burgemeester Maarten Divendal en aan De Nieuwe 
Meerbode (krant van 20 januari, pagina 2). Tijdens een wandeling met zijn hond neemt hij gerust 
het zwerfafval mee dat hij onderweg tegenkomt. Hij neemt een zak mee en een knijper, trekt 
handschoenen aan en gaat een uur wandelen. En wat komt hij veel zwerfafval tegen! Inmiddels 
heeft Hessel al 25 zakken vol verzameld. Met zijn actie hoopt hij dat andere mensen ook zien dat 
het anders kan. 

Hessel, Indy, Noa, Dani en Evert-Jan, jullie zijn stuk voor stuk toppers en we zijn enorm trots op 
jullie inzet! Van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat en het welverdiende jeugdlintje! 

Deze week worden er weer nieuwe Rondeveense Toppers in het zonnetje gezet! 
Wilt u niets missen van hun bijzondere bijdrage? Houd de gemeentepagina en onze 
gemeentelijke kanalen dan goed in de gaten. Via onze social media kanalen kunt u ook 
de video van de uitreiking bekijken. Alle informatie over de Rondeveense Topper vindt u via  
www.derondevenen.nl/rondeveensetopper. 

Wilnis, onderhoud langs 
fietspad Korenmolenweg
Deze week zijn er onderhoudswerkzaamheden 
gestart langs het fietspad van de 
Korenmolenweg in Wilnis. De beschoeiing 
en schotten worden vervangen. Deze 
werkzaamheden zijn nodig omdat de berm en 
de fundering van het geasfalteerde fietspad is 
verzakt. De berm zal aangevuld worden met 
stevige klei om stabiliteit te waarborgen. 
Tijdens de werkzaamheden op werkdagen 
worden fietsers door middel van 
bebording omgeleid naar de rijweg van de 
Korenmolenweg. Buiten de werktijden om en 
in het weekend is het fietspad begaanbaar. 

Hessel Hulsman met 
wethouder Alberta Schuurs

Noa en Indy de Jong met 
wethouder Alberta Schuurs

Dani van der Pluijm met 
wethouder Alberta Schuurs

 Mandaatbesluit bevelsbevoegdheid ter voorkoming van verdere verspreiding van 
COVID-19 op grond van artikel 58n Wet publieke gezondheid
De burgemeester heeft op 19 januari 2021 het mandaatbesluit bevelsbevoegdheid vastgesteld. Dit besluit is bekend 
gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 27 januari 2021 en is hier te vinden https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/gmb-2021-25169.html.

Mandaat- en volmachtbesluit inkoop Wmo-hulpmiddelen 2021
Het college heeft op 12 januari 2021 het Mandaat- en volmachtbesluit inkoop Wmo-hulpmiddelen 2021 
vastgesteld. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 27 januari 2021 en is hier te vinden  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-25148.html. 

Officiële 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.

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 (week 5 – 5 februari 2021)

De offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek 
staan offi  ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of 
verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. De offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.
nl onder Bestuur en Organisatie > Actueel.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Achterbos 37 in Vinkeveen Melding schilderen woning antraciet grijs Z/21/176217 20-01-2021

Demmeriksekade 25 in Vinkeveen Tijdelijke mobiele mantelzorgwoning Z/21/176225 20-01-2021

Doude van Troostwijkstraar 27 in 
Abcoude

Plaatsen van een dakkapel op de 
zijaanbouw

Z/21/176228 20-01-2021

Botsholsedijk 26 in Waverveen Aanleggen van botenhuis Z/21/176278 21-01-2021

Lange Coupure 1 in Abcoude Het bouwen van een schuur incl. kantoor Z/21/176327 21-01-2021

Kerkstraat 12 A in Abcoude Het aanbrengen van zonnepanelen 
Kerkstraat 12a / b

Z/21/176332 21-01-2021

Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht Het kappen van 49 bomen slechte conditie Z/21/176382 22-01-2021

Herenweg 285 A in Vinkeveen Het plaatsen van buitentrap Herenweg 
285 A

Z/21/176392 22-01-2021

Dorpsstraat 15 in Baambrugge Het vernieuwen van kozijnen en het 
aanbrengen van constructieve wijzigingen

Z/21/176395 22-01-2021

Arkenpark De Plashoeve 38 in 
Vinkeveen

Het bouwen van een nieuwe waterwoning Z/21/176411 23-01-2021

Molenwetering 11 in Abcoude Veranderen van garagedeuren door een 
pui invulling

Z/21/176423 25-01-2021

Groot Mijdrechtstraat 17 G1 in 
Mijdrecht

Opslag oude metalen Z/21/176473 25-01-2021

Herenweg 125 in Vinkeveen Ombouwen van kassencomplex naar 
loodsen voor stalling en opslag

Z/21/176477 25-01-2021

Achterbos 8 in Vinkeveen Wijziging op eerder verleende vergunning 
toevoegen van een  balkon

Z/21/176540 26-01-2021

Winkeldijk 19A R127 in Vinkeveen Wijzigen van de vorm van een vergunde 
schuur en legalisatie bouwwerk

Z/21/176553 26-01-2021

Donkereind 5 in Vinkeveen Het splitsen en verbouwen van de woning Z/21/176581 27-01-2021

Demmerik 7 in Vinkeveen Het aanleggen van twee bruggen Z/21/176598 27-01-2021

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

Bovendijk 38 in Wilnis Plaatsen van 2 containers Z/20/17 06-01-2021

Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen Plaatsen noodlokaal Z/20/17 18-01-2021

Demmerik 23 in Vinkeveen Vervangen van de huidige brug Z/20/173709 25-01-2021

Zon en Water 1 in Wilnis Bouw schuur met overkapping Z/20/173628 25-01-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Amsterdamse straatweg achter 14 in 
Abcoude /nabij Dr. Van Doornplein

Plaatsen van een damwand Z/20/171774 22-01-2021

Stationsstraat 58 in Abcoude Aanbrengen van zonnepanelen Z/20/168887 04-01-2021

Dr. Sloetlaan 35 in Abcoude Uitbreiden bestaande woning Z/20/173034 27-01-2021

Kerklaan 37 in Vinkeveen Funderingsherstel Z/20/173610 27-01-2021

Buitenkruier 55 in Mijdrecht Aanbrengen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/20/174531 27-01-2021

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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen Het verlengen van de vergunningstermijn 
voor het tijdelijke noodlokaal voor een 
periode van één jaar

Z/20/173675 29-01-2021

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.

Verleende omgevingsvergunning voor kappen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Globale locatie Omschrijving Activiteit Zaaknummer Datum

Mijdrechtse Dwarsweg 4 en 
Bonkestekersweg te Vinkeveen 

Kap van 2 bomen voor herinrichting 
sportpark, met herplant 

Kappen Z/21/175841 26-01-2021

Rondweg 2-3 en gehele Stationslocatie 
te Mijdrecht

Kap van 90 bomen voor herinrichting 
tot woongebied, met herplant

Kappen Z/20/174642 29-01-2021

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 ingediend worden bij de Rechtbank Midden-
Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Achterbos 37 in Vinkeveen Melding schilderen woning antraciet grijs Z/21/176217 25-01-2021

Voordijk 41 in Abcoude Kappen van 1 boom Z/21/172216 02-11-2020

Groenlandse kade 20 in Vinkeveen Kappen van 1 boom Z/20/172541 04-11-2020

Prins Bernhardlaan 15 in Mijdrecht Kappen van 1 boom Z/20/174848 15-12-2020

Aangevraagde exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag exploitatievergunning is ingediend: 

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer

Bozenhoven 157, 3641 AE in Mijdrecht Woon-zorgcomplex Vestigen nieuw bedrijf

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 zienswijze kenbaar maken tot en met 19 
februari 2021. Deze kan schriftelijk 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 
exploitatievergunning’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

Vinkeveen, ontheffing plaatsen tijdelijke bouwmaterialen aan de Meerkoetlaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 29 januari 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Aannemersbedrijf Krimp B.V. ontheffing hebben verleend om tijdelijk 
bouwmaterialen te plaatsen aan de Meerkoetlaan 3645 JJ in Vinkeveen. Dit in verband met een verbouwing.

De ontheffing geldt van maandag 1 februari tot en met vrijdag 12 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.

Vinkeveen, verkeersbesluit Dodaarslaan
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 Dodaarslaan 15,
3645JA in Vinkeveen. 

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 Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. 


