
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.

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)

Waardebon voor 
energiebesparende 
maatregelen nog niet 
ingeleverd?
Vorig jaar hebben alle woningeigenaren 
een waardebon van €70,- ontvangen. Met 
de waardebon kunt u energiebesparende 
producten kopen. Heeft u de 
waardebon nog niet gebruikt? Dan 
maken we het nog eenvoudiger om 
energiebesparende producten te kopen. 
Via Winst uit je Woning koopt u direct een 
energiebespaarbox met uw waardebon. U 
kunt kiezen uit 3 boxen: één waarmee u 
uw gasverbruik vermindert, één waarmee 
u uw stroomverbruik vermindert en 
een combinatie van beide. Afrekenen 
doet u direct met de waardebon. Heel 
eenvoudig. En u bespaart direct op uw 
energierekening!

Ga voor meer informatie naar 
www.winstuitjewoning.nl/de-ronde-venen

Gemeentenieuws 

2020
44.457
INWONERS

RESTAFVAL TOTAAL 182,7 KG
PER INWONER IN 2020

TERUGBLIK
AFVALSCHEIDING 

De samenstelling van het restafval in de 
containers is onderzocht met behulp van 
sorteeranalyses. In de container ziet u welke 
herbruikbare grondstoffen er nog in zitten
die beter gescheiden kunnen worden.

HOEVEELHEID AFVAL
PER INWONER PER JAAR (KG)

182,7

REST GFTE

108,3

16,7

PMD PAPIER GLAS

57,4

74% VAN HET RESTAFVAL KAN
BETER GESCHEIDEN WORDEN

IN DE CONTAINER ZIET U DE RESTERENDE HERBRUIKBARE
STOFFEN DIE U ZELF NOG HEEL GOED KUNT SCHEIDEN.
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GEWICHT HUIS-AAN-HUIS
INGEZAMELD AFVAL
PER INWONER PER MAAND
DECEMBER 2020

20,5KG

7,1KG
4,9KG

1,1KG

Inwoners in De Ronde Venen produceren gemiddeld 35% meer restafval dan inwoners uit
vergelijkbare gemeenten. Dit restafval kunnen we nog beter scheiden.

Hout,
batterijen
en puin

Elektrische
apparaten

en speelgoed

OVERIG 26,3KG

PAPIER 13KG

PMD 16,6KG

TEXTIEL 7,7KG
GLAS 5,8KG

GFTE 66,2KG

REST
47,1KG MINDER

AFVAL
VERBRANDEN

MINDER
GRONDSTOFFEN

VERSPILLEN

MINDER
ENERGIE

VERBRUIKEN

VOORKOMEN STIJGING
AFVALSTOFFEN-

HEFFING

”Samen aan de bak voor minder 
kosten en een beter milieu.”

Ook u kunt hier wat aan doen.

2023
100

RESTAFVAL PER JAAR 
KG

AFVALBRENGSTATION

MEER WETEN OVER
HET SCHEIDEN VAN AFVAL?
Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl

KRINGKOOP

2,8KG

28,6

Vergaderingen raadscommissies

Volgende week vergaderen verschillende 
raadscommissies in 2 bijeenkomsten. 
Een greep uit de agendapunten: 

Woensdag 17 februari: Samenleving en 
Inwonerszaken, Ruimtelijke Zaken en 
Publieke Werken
- Voortgang en overige ontwikkelingen
- Kaderbrief GGD Utrecht, raadsvoorstel 04/21
- Informatienota giften en bijstand

Woensdag 18 februari: Algemeen Bestuurlijke 
Zaken, Financiën en Samenleving en 
Inwonerszaken
- Voortgang en overige ontwikkelingen
- Richtinggevende uitspraken toekomstige
 samenwerking recreatieschappen, 
 raadsvoorstel 06/21
- Invulling bezuiniging amendement
 apparaatskosten 2021 en invulling
 bezuinigingen programmabegroting 2021

Inbreng van inwoners 
De vergaderingen starten om 19.30 uur. 
Inwoners kunnen digitaal een inbreng 
hebben door die tevoren te mailen aan  
m.degraaf@derondevenen.nl of 
j.jonker@derondevenen.nl met vermelding 
van het onderwerp waarop ze willen reageren. 

Als u persoonlijk in de vergadering 
wilt meespreken, kunt u zich tevoren 
aanmelden. Dat kan door een mail 
te sturen aan één van de adressen 
hierboven of door te bellen met 29 17 85 of  
29 18 89.

U moet zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van 
de vergadering aanmelden. 

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

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 6 – 12 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

Bozenhoven 192 in Mijdrecht Voor het plaatsen van een dakkapel Z/21/176609 27-01-2021

Schakel 6 in Vinkeveen Voor de aanleg van een damwand en een 
vlonderterras

Z/21/176734 29-01-2021

Dokter Koomansstraat 6 C in Abcoude Voor uitbreiding en energiezuiniger maken 
van woning en vervangen van kozijnen

Z/21/176727 29-01-2021

Stationsstraat 4 in Abcoude Voor het plaatsen van eigen naam op de 
gevel; Het Fietshuys

Z/21/176724 29-01-2021

Herenweg 254 B in Vinkeveen Voor het vergroten van woning Z/21/176733 30-01-2021

Herenweg 240 in Vinkeveen Herziening bestaande 
brandcompartimentering

Z/21/176732 30-01-2021

Groot Mijdrechtstraat 17 in Mijdrecht Voor oprichting inrichting; Willy's Vet Z/21/176739 31-01-2021

Herenweg 71 in Vinkeveen Voor het vervangen van 2 winkelwagen 
opstelpunten

Z/21/176760 01-02-2021

Hoofdweg 85 C in Mijdrecht Voor het binnenplans afwijken Z/21/176831 01-02-2021

Bovendijk 16 A in Wilnis Uitbreiding parkeerplaats golfpark Wilnis Z/21/176876 02-02-2021

Viergang 47 in Mijdrecht Voor het plaatsen van een dakkapel Z/21/176892 02-02-2021

De Bruinlaan 12 in Amstelhoek Voor het aanbrengen van fundering Z/21/176885 02-02-2021

Baambrugse Zuwe 45 in Vinkeveen Voor plaatsen dakkapel aan de westzijde 
van de woning

Z/21/176889 02-02-2021

Waardassackerstraat 34 in Abcoude Voor het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/21/176909 03-02-2021

Constructieweg 20 in Mijdrecht Voor uitbreiding bedrijfspand Gerrijn BV Z/21/176940 03-02-2021

Uitweg 11 in Vinkeveen Het verduurzamen van de woning Z/21/176947 03-02-2021

Mijdrechtsedwarsweg 4 A in 
Vinkeveen

Het plaatsen van 2, tot tribune, 
omgebouwde zeecontainers

Z/21/176957 03-02-2021

Gein-Noord 80 in Abcoude De herbouw van een schuur op een kavel 
naast monumentale boerderij

Z/21/176963 03-02-2021

Rijksstraatweg 129 A in Baambrugge Het plaatsen van een dakkapel Z/21/176967 04-02-2021

Loopveltweg 57 in Vinkeveen Het realiseren van een werkruimte 
bovenop de huidige garage door middel 
van een opbouw

Z/21/176968 04-02-2021

Gein-Noord 80 in Abcoude Het plaatsen van een tijdelijk dam ten 
behoeve van bouw schuur

Z/21/176979 04-02-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Correctie en aanvulling op publicatie in week 5 – 2021, 49 te kappen bomen vanwege slechte conditie, in de gehele gemeente 
Aanvraagdatum 22-1- 2021, Aanvraagnummer Z/21/176382

Straatnaam Soort boom Reden

Abcoude

Leeuwenburgh 1-26 Prunus gondouinii Schnee Kroonsterfte

Raadhuislaan achter 12 Aesculus hippocastanum Kroonsterfte / 
kastanjebloedingsziekte  / 
zwamaantasting

Stigterhof 16 Prunus fruticosa Globosa Kroonsterfte

Zuster Claassenhof naast 33 Fraxinus excelsior Diversifolia Kroonsterfte / essentaksterfte

Bijdorplaan ter hoogte van 14 / 23 Acer platanoides Kroonsterfte

Jacob van Gaesbeeklaan tot 12 Acer pseudoplatanus Kroonsterfte

Jacob van Gaesbeeklaan tot 1c Fraxinus pennsylvanica Summit Ernstige bastschade / 
aanrijschade

Bijdorplaan hoek Broekzijdselaan Fraxinus excelsior Kroonsterfte / essentaksterfte

Ruwelspad nabij nr 1 Alnus cordata Kroonsterfte / scheefstand

Nieuwe Amsterdamseweg ter hoogte 
van Abcoudermeer

Fraxinus excelsior Kroonsterfte / essentaksterfte / 
plakoksel

Nieuwe Amsterdamseweg ter hoogte 
van Abcoudermeer

Fraxinus excelsior Kroonsterfte / essentaksterfte

Sportpark Abcoude 3 x Salix alba Holtes in de stam / bastafsterving

Sportpark Abcoude Salix alba Holtes in de stam / bastafsterving 
/ zwamaantasting

Sportpark Abcoude Populus alba Tonderzwam / inrotting stamvoet

Dominee Bleekerhof 29 achter Fraxinus excelsior Kroonsterfte / essentaksterfte

Koningsvaren tot nr 54 Acer campestre Kroonsterfte

Dominee Bleekerhof 13 naast Fraxinus excelsior Kroonsterfte / essentaksterfte

Nieuwe Amsterdamseweg ter hoogte 
van Abcoudermeer

3 x Fraxinus excelsior Kroonsterfte / essentaksterfte

Amstelhoek

Menno Simonszstraat naast 16 Prunus avium Wortels veroorzaken schade in 
riool / kroonsterfte

Mijdrecht

Nijverheidsweg 11a Ulmus hollandica Tonderzwam / inrotting stamvoet

Robijn 2 naast Salix sepulcralis Chrysocoma Tonderzwam / spechtengaten / 
inrotting stamvoet

Prinses Marijkelaan naast 29 Acer pseudoplatanus Kroonsterfte

Kwikstaart 46 (Twistvliedschool) 3 x Betula utilis 'Jacquemontii’ Plakoksel / holtes in de stam

Vinkeveen

Waverbancken 23 Fraxinus excelsior Ernstige schade in de kroon / 
essentaksterfte / houtscheuren

Aetsveld tot nr 65 Acer campestre Kroonsterfte

Bonkerstekersweg bij bushalte Alnus glutinosa Wilgenhoutrups

Sportpark Vinkeveen Fraxinus excelsior Plakoksel gescheurd, kroonsterfte

Wilnis

Pastoor Kannelaan Robinea pseudoacacia 'Umbraculifera' Holte stamvoet / scheefstand / 
stabiliteitsgevaar

Rietvoorn 33 Betula utilis  Wilgenhoutrups / schade 
stamvoet / breukgevaar

Kamgras 15 Tilia vulgaris Scheefstand / tonderzwam / 
holte stamvoet

Burgermeester Fernhoutlaan 41/G8 Betula pendula Kroonsterfte / scheefstand

Burgemeester Padmosweg tot nr 138 Ulmus hollandica Inrotting stamvoet / wortelsterfte 
/ stabiliteitsgevaar

Burgemeester Padmosweg to nr 214 Ulmus hollandica Inrotting stamvoet / tonderzwam 
/ stabiliteitsgevaar

Pieter Joostenlaan thv P Plaats 
sportpark

Alnus glutinosa Kroonsterfte

Blauwe Zegge naast nr 90 Prunus subhertilla Autumnalis Kroonsterfte

Dr Mees ten Oeverlaan achter 2 Sorbus aucuparia Plakoksel gescheurd, kroonsterfte

Dr Mees ten Oeverlaan achter 6 Sorbus aucuparia Kroonsterfte

Dr Mees ten Oeverlaan achter 16 Betula pendula 'Fastigiata' Bastafsterving / zwamaantasting

Dr Mees ten Oeverlaan achter 16 Sorbus aucuparia Kroonsterfte

Dr Mees ten Oeverlaan achter 20 Sorbus aucuparia Plakoksel gescheurd, kroonsterfte

Ringdijk  8 3 x Populus euramericana Stabiliteitsgevaar / degeneratie

13 Bomen buitengebied Melding Wet natuurbescherming 
vanwege locatie buiten de 
bebouwde kom

Lange Coupure ter hoogte van 
Rijksstraatweg 1 tot en met 3/G1 
Abcoude

6 x Salix alba Stamschade / holte in de stam / 
bliksemschade ( bij nrs 1 en 3)

Achtervlietpad Baambrugge  2 x Prunus avium Plena Stabiliteitsgevaar / tonderzwam / 
scheefstand/ kroonsterfte

Ringdijk 2e Bedijking nabij nrs 26 tot 
en met 33 Mijdrecht

5 x Fraxinus excelsior Kroonsterfte / essentaksterfte

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. U kunt nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Wel kunt u binnen 
4 weken na datum ontvangst van deze aanvraag ‘kappen’ daarop reageren of om nadere informatie vragen bij de afdeling 
IBOR, mevrouw Lieda van Overveldt, via 0297 - 29 17 49 of l.vanoverveldt@derondevenen.nl.  

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

Amsterdamsestraatweg 22 en 24 in 
Abcoude

Exterieure aanpassingen aan het 
rijksmonument

Z/20/174856 02-02-2021

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 26-01-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Zon en Water 1 in Wilnis Bouw schuur met overkapping Z/20/173628 29-01-2021

Prinses Beatrixstraat 19 in 
Baambrugge

Het uitbreiden van de woning Z/20/174646 01-02-2021

Conincksmeer 14 in Vinkeveen Het uitbreiden van woning op 1e 
verdieping middels een dakopbouw

Z/20/173228 03-02-2021

Provinciale weg 2 in Vinkeveen Het herbouwen van een huisstal Z/20/173027 03-02-2021

Burgemeester Padmosweg 161 in 
Wilnis

Voor een uitbreiding van de bedrijfsruimte Z/20/171845 03-02-2021
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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.

Abcoude, ontheffing tijdelijke plaatsing container en mobiel toilet aan de Ereprijs
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 3 februari 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan SekuBouw ontheffing hebben verleend om een tijdelijke container 
en een mobiel toilet te plaatsen aan de Ereprijs 1391 TG in Abcoude. Dit in verband met een verbouwing van een woning.
De ontheffing geldt van 8 februari tot en met 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 inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Weegbree
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 februari 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Weijman Vastgoed ontheffing hebben verleend om een 
tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Weegbree 3641 VC in Mijdrecht. Dit in verband met renovatiewerkzaamheden in 
opdracht van GroenWest.

De ontheffing geldt van maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 12 maart 2021.
• Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer E. Scherpenhuijzen van 
de firma Weijman Vastgoedonderhoud via 0318 – 55 44 77.

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.

Het werkadres:
3641 VG Brunel, 3641 VC Weegbree, 3641 VD Klaproos en 3641 VE Pimpernel in Mijdrecht.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Achterbos 80’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 
13 februari 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Achterbos 80’ in Vinkeveen (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.
BPP040achterbos80-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage 
liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

• De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen 
met 0297 29 16 16.
• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt 
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0736.BPP040achterbos80-ow01. De authentieke ontwerp 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

Toelichting
Het bestemmingsplan ‘Achterbos 80’ maakt het planologisch mogelijk om een tweetal woningen te bouwen op het perceel, 
in plaats van 1 woning.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar 
maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar 
worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, 
postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Gert Jan Kerssies van 
de afdeling Ruimte. Hij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 
06 – 30 81 26 67.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Demmerik 122-124’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang 
van 13 februari 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Demmerik 122-124’ in Vinkeveen (met planidentificatienummer:  
NL.IMRO.0736.BPP041dem122124-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter 
inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

• De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen 
met 0297 29 16 16.
• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt 
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

IMRO.0736.BPP041dem122124-ow01. De authentieke ontwerp 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

Toelichting
Het bestemmingsplan ‘Demmerik 122-124’ maakt het planologisch mogelijk om een drietal nieuwe woningen te bouwen 
en twee bedrijfswoningen worden gesloopt en herbouwd als normale woningen. De aanwezige bedrijfsbebouwing wordt 
gesloopt. 

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Weids wonen aan de Demmerik 122-124 in Vinkeveen
Naast het bestemmingsplan ligt het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Demmerik 122-124 ter inzage voor dezelfde periode. Het 
beeldkwaliteitsplan vormt het nieuwe toetsingskader voor dit perceel voor de welstandsbeoordeling bij de aanvraag van 
een omgevingsvergunning.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken 
bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden 
gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 
AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Gert Jan Kerssies van de afdeling Ruimte. 
Hij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 06 – 30 81 26 67.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Demmerik 58’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 
13 februari 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Demmerik 58’ in Vinkeveen (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.
BPP039demmerik58) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het 
ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

• De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen 
met 0297 29 16 16.
• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt 
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0736.BPP039demmerik58-ow01. De authentieke ontwerp 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

Toelichting
Het bestemmingsplan ‘Demmerik 58’ maakt het planologisch mogelijk om op de plek van de voormalige vaarveiling, de 
vaarveiling terug te bouwen in de vorm van een woning. Naast de vaarveiling wordt een tweetal schuurwoningen op dit 
perceel mogelijk gemaakt.

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Demmerik 58
Naast het bestemmingsplan ligt het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Demmerik 58 ter inzage voor dezelfde periode. Het 
beeldkwaliteitsplan vormt het nieuwe toetsingskader voor dit perceel voor de welstandsbeoordeling bij de aanvraag van 
een omgevingsvergunning.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar 
maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar 
worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, 
postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Gert Jan Kerssies van 
de afdeling Ruimte. Hij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 
06 – 30 81 26 67.

Parkeervisie Abcoude
De raad heeft op 16 december 2020 besloten het Beleidsplan Verkeer 2017-2021 te wijzigen door helemaal onderaan de 
Parkeervisie Abcoude in te voegen en door na de titel de volgende tekst toe te voegen: ‘let op: voor de kern Abcoude is 
bijgaande Parkeervisie van toepassing’. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 1 februari 2021 
en is hier te vinden https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-30097.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. 

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: Zii een melding op basis van het Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval hebben ontvangen van:

• Voor het adres:Dick de Wit Totaal, Ondernemingsweg 9 in Mijdrecht
. De melding heeft betrekking op hettijdelijk in gebruik hebben van een installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- 
en sloopafval van toepassing is. Het puinbreken vindt plaats Het puinbreken zal plaatsvinden in de periode van 15-02-2021 
tot 15-05-2021. De duur van de werkzaamheden zal maximaal één aaneengesloten werkdag zijn. 

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.


