
Hulp aan Oekraïne
Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog 
in Oekraïne en willen graag helpen om het 
leed te verzachten. Steun bieden kan op 
verschillende manieren, meer informatie 
hierover is te vinden op de website van de 
gemeente. Hier vindt u ook een overzicht 
met veelgestelde vragen en antwoorden. 
Speciaal voor particulieren die een 
opvangplek willen aanbieden heeft de 
Rijksoverheid een handreiking opgesteld. 
Deze en alle andere actuele informatie 
rondom Oekraïne is te vinden op 
www.derondevenen.nl > hulp aan Oekraïne.

Repair Café IN DE RONDE VENEN

MIJDRECHT IN DE BUURTKAMER
G. van Aemstelstr. 5 3641 AP Mijdrecht
Iedere tweede en vierde donderdag van 
de maand van 14.00 - 16.00 uur 

T. 0297-288 466 (tijdens openingstijden) 
E. repaircafemijdrecht@stdb.nl

ABCOUDE IN ONTMOETINGSCENTRUM 
DE ANGSTELBORGH
Iedere eerste vrijdag van de maand van 
10.00 - 12.30 uur.
Dorpszicht 22
1391 LX Abcoude
Tel..0297-230 280

BAAMBRUGGE IN DORPSHUIS DE 5 BOGEN
Elke eerste dinsdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur

Prinses Margrietstraat 10
1396 JX Baambrugge
Tel. 0294-291955

VINKEVEEN IN DE BOEI
Elke derde maandag van de maand van 
9.30 tot 12.00 uur.
Kerklaan 32 
3645 EV Vinkeveen
Tel. 0297-261734

Ken jij een  Rondeveense 
topper?

Ken jij een kind tot 14 jaar die een positieve 
bijdrage levert aan de samenleving? Die 
anderen inspireert en zelf ook weleens in het 
zonnetje gezet mag worden? Meld hem of 
haar dan aan voor een Rondeveense Topper. 

Doe dit voor 20 februari 2023 via 
www.derondevenen.nl/toppers

Agenda gemeentepagina
Voor inwoners van Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen 
organiseert de gemeente inloopbijeenkomsten om te controleren of pand/grond goed in het 
ontwerpbestemmingsplan staat. Dit kan alleen nog op:

• Maandag 6 februari De Boei  Vinkeveen 17.00 – 19.00 uur

Geef u vooraf op!
Wilt u naar een van de inloopbijeenkomsten toe? Meld u dan vooraf aan via www.derondevenen.
nl/bestemmingsplandorpskernen 

Inloopbijeenkomst Centrumplan Vinkeveen 18 februari

Op zaterdag 18 februari organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over het Centrumplan 
Vinkeveen. Deze bijeenkomst gaat over het nieuwe verkeersplan en over de inrichting van het 
centrumgebied.

Locatie:  Bedrijventerrein van de Adelaar
    Herenweg 186, Vinkeveen
Tijd:  van 10.00 – 14.00 uur

Vooraf aanmelden voor de inloopbijeenkomst is niet nodig. 

Gemeentenieuws GEMEENTEHUIS
Bezoekadres        Postadres
Croonstadtlaan 111        Postbus 250
3641 AL Mijdrecht        3640 AG Mijdrecht

Contactgegevens
T. 0297 29 16 16 | F. 0297 28 42 81
E. gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

facebook.com/derondevenen
  instagram.com/gemeentedrv
  twitter.com/gemeentedrv

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is weer open op de tijden die 
u van ons gewend bent.

Maandag: 8.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag: 8.30 – 16.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.30 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.

Vanaf donderdag 26 januari is de telefonische 
bereikbaarheid van team Burgerzaken 
veranderd. Team Burgerzaken is bereikbaar 
tijdens het telefonisch spreekuur op maandag 
tot en met donderdag van 8.30 tot 10.00 uur en 
van 14.00 tot 15.30 uur. Op vrijdag kunt u bellen 
tussen 8.30 en 10.00 uur. Bij team Burgerzaken 
kunt u terecht voor vragen over bijvoorbeeld 
huwelijken, erkenningen, vestiging buitenland, 
naturalisatie en verkiezingen. Veel andere zaken 
kunt u ook online regelen. Aan de telefonische 
bereikbaarheid van ons klant contact centrum 
is niets veranderd, u kunt hier terecht voor alle 
andere zaken waarvoor u de gemeente nodig 
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 offi ciële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 09.00 - 11.00 / 13.00 - 15.00
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële feestdagen en op de zaterdag 
tijdens de feestweek gesloten.

SERVICEPUNTEN
Het Servicepunt is alleen open op afspraak. 
Kom langs, maar kom alleen.

Openingstijden

Abcoude
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude
Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur

Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Contactgegevens
T. 0297 58 76 00 
E. info@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl

UIT IN DE RONDE VENEN
De uitagenda met evenementen in De Ronde 
Venen. Theater, film, festivals, lezingen, cabaret, 
musicals en meer! 
Kijk op www.uitinderondevenen.nl.

Kringkoop gaat bijstandsgerechtigden ‘werkfi t’ maken 

Het college van B&W bracht vorige week een werkbezoek aan Kringkoop

Voor inwoners van De Ronde Venen 
gaat Kringkoop 5 doorlopende werk-
ervaringsplekken creëren. Dat zijn de 
gemeente en het kringloopbedrijf vorige 
week offi  cieel overeengekomen. Mensen die 
nu nog een bijstandsuitkering ontvangen, 
worden ‘werkfi t’ gemaakt. De opzet is dat ze 
na training en begeleiding op de arbeidsmarkt 
terecht kunnen.

Dat inwoners via Kringkoop werkervaring 
opdoen is niet nieuw. Wel dat iemand op deze 
manier gericht naar een reguliere baan wordt 
toegeleid. De nieuwe Participatiewet maakt 
dat mogelijk.

Meedoen aan de maatschappij
Werken is belangrijk voor ieder mens, stelt 
wethouder Cees van Uden (Participatiewet 
en WMO). “Het is belangrijk om mee te doen 
aan de maatschappij. Werken geeft structuur 
aan je leven en is goed voor je eigenwaarde. 
Sommige mensen hebben wat meer hulp 
nodig om een baan te krijgen en te houden. 
Daarom hebben we de overeenkomst met 
Kringkoop gesloten.”
“Een werkervaringsplek is voor veel deelnemers 
een springplank naar een reguliere baan. Dat 
is ook de insteek van deze laagdrempelige 
aanpak. Maar een reguliere baan is niet voor 
iedereen weggelegd. Daarom is het werkfit 
maken altijd maatwerk, het is afhankelijk van 
de behoefte van de deelnemer. Dat geldt ook 
voor de duur van het traject. Die is in principe 
een jaar, maar dat kan dus langer of korter.” 

Begeleiding op de werkvloer
Floor Groenendijk, bedrijfsleider bij Kringkoop,

heeft de overeenkomst van harte ondertekend. 
“Onze belangrijkste doelstelling is om mensen 
uit verschillende doelgroepen aan het werk 
te helpen, in welke vorm dan ook. Deze 
overeenkomst past daar uitstekend bij.”
Inwoners werkfit maken is niet nieuw 
voor Kringkoop, maar de doelgroep en de 
werkwijze wel. Op de werkvloer zal deze 
begeleiding echter niet veel anders zijn dan 
nu het geval is, stelt hij. “De mensen die hier 
nu al vanuit de gemeente werken, krijgen 
een vergelijkbare ondersteuning. Dit werkfit-
traject is wel wat formeler dan dat van onze 
huidige doelgroepen. We vragen meer van 
de deelnemers. We gaan ze bijvoorbeeld 
trainen in samenwerken en op tijd komen. 

De bedoeling is ook dat ze uiteindelijk zoveel 
mogelijk uren gaan maken om vanuit de 
bijstand naar regulier werk te kunnen gaan.”

Prettige bijkomstigheid
Hoewel een succesvol werkfit-traject een 
besparing op de gemeentelijke bijstand 
oplevert, is dat zeker niet het hoofddoel, 
benadrukt wethouder Van Uden. “Als inwoners 
uit de bijstand komen, is dat in eerste plaats 
plezierig voor hen persoonlijk. Dát is de reden 
dat we het geld voor de werkervaringsplekken 
beschikbaar stellen. Dat we als gevolg van 
die investering minder geld aan de bijstand 
kwijt kunnen zijn, is hooguit een prettige 
bijkomstigheid.”



Bekendmakingen en mededelingen (week 5 – 3 februari 2023)

In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. Bijvoorbeeld over bouwplannen of 
verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is een service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De 
offi  ciële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van 
offi  ciële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren 
doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

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

Dorpsstraat 58 in Mijdrecht Wijziging van winkelruimte naar appartement Z/23/224338 19-1-2023

Hofland 160 in Mijdrecht Dakopbouw garagebedrijf Z/23/224454 21-1-2023

Provinciale weg 2 in Vinkeveen Nieuwbouw schuur Z/23/224648 23-1-2023

Mijdrechtse dwarsweg 16a in Wilnis Vervangen dakplaten en gevelbekleding 
gebouwen etc

Z/23/224660 24-1-2023

Mijdrechtse Zuwe 45 in Amstelhoek Plaatsing bboxx Tower op voorterrein 
tankstation

Z/23/224812 25-1-2023

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
        
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de 
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Pieter Joostenlaan 7 te Wilnis Aanvraag ontheffing plaatsen bouwkeet, mobiel 
toilet, hekwerk en afzetting. 

Z/2023-002874 27-01-2023

Waterlelie 19 in Abcoude Aanvraag ontheffing plaatsen vuilcontainer 
open.

Z/2023-002959 29-01-2023

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

Verleende omgevingsvergunningen

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Baambrugse Zuwe 143 K in Vinkeveen het plaatsen van een tijdelijke duikwinkel met 
vulstation

Z/22/221702 20-01-2023

Demmerik 128A in Vinkeveen Nieuwbouw van een woning Z/22/214875 23-01-2023

Henrick Trajectinusstr 10 in Mijdrecht het vergroten van de woning door middel van 
een nokverhoging

Z/22/217001 23-01-2023

Baambrugse Zuwe 39 in Vinkeveen Het verlengen van het dak en gevelwijziging Z/22/217297 25-01-2023

Wilgenlaan 25 in Vinkeveen het plaatsen van een steiger Z/22/223011 25-01-2023

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, o.v.v. 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 omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de 
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Nabij Rondweg 1B in Mijdrecht Tijdelijke opslag Z/ 2023-002200 24-01-2023

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.

Verleende omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
verzonden

Johan van Renessestraat 18 in 
Mijdrecht

Het gebruik van een aantal ruimten t.b.v. 
peutergroep en BSO Kind en Co

Z/22/214868 24-01-2023

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan 
binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door 
de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, 
als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 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

Amsterdamsestraatweg 26 in Abcoude het wijzigen van diverse kozijnen (legalisatie) Z/22/218647 20-01-2023

Intrekking aanvraag omgevingsvergunningen

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Bonkelaar 98 Mijdrecht Het vervangen van het kozijn in de voorgevel Z/22/216187 09-01-2023

Dokter Koomansstraat 1E Abcoude het plaatsen van een uitbouw, opbouw, 
balkon, het vergroten van de dakkapellen en 
diverse kozijnwijzigingen (dubbel ingediend)

Z/22/223309 30-12-2022

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 ingediend worden bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 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.

Aanvraag evenementenvergunning B-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum Evenement/aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit

Vrijdag 16 juni, 
zaterdag 17 en 
zondag 18 juni 
2023

AJOC Next Generation Vrijdag van 15.30 uur – 02.00 uur 
Zaterdag van 19.30 uur – 02.00 uur
Zondag van 11.30 uur – 21.30 uur

Weiland perceel 
Molenland 
6, 3641 PZ in 
Mijdrecht

Verstrekt geluid:
- vrijdag 16 juni en 
zaterdag 17 juni 2023 
tot 01.00 uur;
- zondag 18 juni 2023 
tot 21.00 uur.
Tijdelijke 
wegafsluiting 
Molenland (tussen 
Oosterlandweg en 
Westerlandweg)

Deze aanvraag ligt ter inzage bij vergunningverlening Veiligheid en Facilitair. U kunt een afspraak maken via 
E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvraag in de vorm van een 
zienswijze kenbaar maken tot en met 17 maart 2023. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de 
gemeente De Ronde Venen, team Veiligheid en Facilitair, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van 
‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 291616.

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

Adres Activiteit Opmerkingen    

Stationsplein 3,1391 GS in Abcoude Hotel restaurant Nieuw bedrijf

De aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Veiligheid en Facilitair. U kunt een 
afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. 
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 17 februari 
2023. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team Veiligheid 
en Facilitair, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag exploitatievergunning’. 
Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 29 16 16.

Nieuws uit de gemeenteraad

Komende vergaderingen:

Datum Vergadering Aanvang

15 februari Politieke commissie Wonen en Ruimte 19.30 uur

16 februari Politieke commissie Samenleven, Veiligheid, Bestuur en 
bedrijfsvoering Financiën

19.30 uur

23 februari Gemeenteraad 19.30 uur

- Let op: voor de actuele agenda en starttijden kijkt u op derondevenen.raadsinformatie.nl

Terugblik afgelopen week
Woensdag 1 februari kwamen de raadsleden en fractie-assistenten samen bij de voorbereidende bijeenkomst. Tijdens deze 
bijeenkomst werden drie onderwerpen besproken: Zonnevelden, detailhandel visie en tussentijdse update Mobiliteit- en 
verkeersveiligheidsplan. De presentaties van deze bijeenkomsten kunt u vinden op derondevenen.raadsinformatie.nl. Zij 
zijn geplaatst bij de agenda van de vergadering, die u kunt raadplegen via 'Overzicht.'
Op donderdag 2 februari vond de technische commissie plaats. Tijdens deze commissie vond een technische bespreking 
plaats van het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan 1e Herziening Buitengebied-West. Dit voorstel wordt verder 
besproken tijdens de Politieke commissie van 15 februari en de raadsvergadering van 23 februari.

Politieke commissies 15 en 16 februari
Komende week vinden er geen raadsbijeenkomsten plaats. De eerstvolgende commissies zijn op 15 en 16 februari om 19.30 
uur.

Op woensdag 15 februari komt de Politieke commissie Wonen en Ruimte samen om te vergaderen over de volgende 
onderwerpen:
- Raadsvoorstel startnotitie maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen
- Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Buitengebied-West

Op donderdag 16 februari komt de commissie Samenleven, Veiligheid, Bestuur en Bedrijfsvoering en Financiën samen om 
te spreken over de volgende onderwerpen:



Bekendmakingen en mededelingen (week 5  – 3 februari 2023)

 Vinkeveen, gehele wegafsluiting Baambrugse Zuwe

Locatie afsluiting:
De Baambrugse Zuwe is t.h.v. huisnummer 141G / 180 van 6 t/m 9 februari 2023 dagelijks van 09.00 uur t/m 16.00 uur 
geheel afgesloten. Het verkeer zal worden geregeld door verkeersregelaars. Voor voetgangers en (brom-)fietsers (als zij 
afstappen) geldt deze afsluiting niet. Op de genoemde dagen is de weg na 16.00 uur weer open. 

Reden afsluiting:
De gehele afsluiting is nodig i.v.m. het lassen van midden- en laagspanningskabels door Quint & van 
Ginkel.

Heeft u vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met R. van Dijk van de firma Buko Infrasupport via T. 
030 – 303 13 00.

 Vinkeveen, afsluiting parkeerplaatsen Pijlstaartlaan

Locatie afsluiting
Enkele parkeerplaatsen aan de Pijlstaartlaan nabij winkelcentrum Zuiderwaard zijn op 06 februari 2023 van 07.00 uur t/m 
16.0 uur afgesloten. Wij vragen u vriendelijk deze dag hier niet te parkeren.

Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het plaatsen van een boogzinker t.b.v. de aanleg van glasvezel.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met C. Hogeveen van de firma Allinq Networks via T. 
0341 – 437 100.

> Baambrugge, gehele wegafsluiting Rijksstraatweg en Brugstraat

Locatie wegafsluiting
Rijksstraatweg t.h.v. Baambrugge en de Brugstraat in Baambrugge zijn op 08 februari 2023 van 01.00 uur t/m 05.00 uur 
geheel afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een omleidingsroute en het verkeer zal ter plaatse worden geregeld met 
verkeersregelaars. De westkant van Baambrugge is bereikbaar via de Zuwe en via de Kleiweg/de Horn. 
Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken.

Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. het over hijsen van pontons t.b.v. de werkzaamheden aan de oever van de Angstel.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer J. Zuidam van de firma Benecke Aannemingsmij 
B.V. via T. 06 – 15 43 87 78.

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Rondweg

Locatie afsluiting
De Rondweg is tussen het stationsgebied en de brug in de Rondweg van 30 januari 2023 t/m 10 februari 2023 tussen 07.00 
uur en 17.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Er zal sprake zijn van een rijbaanafzetting met voorrangsregeling en zo nodig zal 
het verkeer worden geregeld met verkeersregelaars.

Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. grondwerkzaamheden aan het talud door AW Onderhoud en de aanplant van bomen en 
beplanting door Kromwijk Woerden. De werkzaamheden zijn in opdracht van gemeente De Ronde Venen.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer R. van Middelkoop van de gemeente De Ronde 
Venen via T. 06 – 26 43 43 31.

- Raadsvoorstel begrotingswijziging 2023-1 GGD
- Raadsvoorstel begrotingswijziging kaderbrief 2024 GGD

Alle vergaderstukken kunt u vinden op derondevenen.raadsinformatie.nl. Ook is het mogelijk om in te spreken bij een 
politieke commissie. Heeft u een onderwerp dat u graag wilt aankaarten? Of wilt u de commissieleden iets meegeven over 
een onderwerp dat op de agenda staat? Dan nodigen wij u van harte uit om in te komen spreken tijdens de commissie. Om 
in te kunnen spreken moet u zich aanmelden bij de griffie via griffier@derondevenen.nl of door te bellen naar 0297 29 16 
16 en te vragen naar de griffie. U ontvangt dan alle informatie die u nodig heeft over hoe het inspreken in zijn werk gaat. 
Aanmelden voor het inspreken kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Nieuwe bomen langs Rondweg

Langs de Rondweg in Mijdrecht worden nieuwe bomen geplant. De werkzaamheden hiervoor beginnen maandag 30 
januari. 

Nieuwe bomen en beplanting
Op de oude stationslocatie in Mijdrecht wordt een woonwijk gebouwd. Om de bouw mogelijk te maken is groen verwijderd 
en zijn bomen gekapt. Hierbij zijn onterecht  36 bomen te veel gekapt. Hier komen nu 11 bomen (Iepen) langs de Rondweg 
voor terug. Naast de nieuwe bomen wordt de groenstrook langs de Rondweg ter hoogte van de nieuwe wijk beplant met 
verschillende soorten nieuw groen. In de nieuwe wijk worden later dit jaar nog eens circa 50 nieuwe bomen en aanvullend 
groen (gras/planten) geplant.

Werk begint 30 januari
30 januari wordt begonnen  met het verwijderen van het oude groen langs de Rondweg.  Ook wordt de grond opgehoogd. 
De hovenier plant  aansluitend de bomen en het nieuwe groen. Hierdoor krijgt de Rondweg weer een groene uitstraling. 

Hinder voor de omgeving
De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 30 januari en duren ongeveer twee weken. Hierbij wordt de rijbaan 
gedeeltelijk afgesloten. Tijdens de werkzaamheden, tussen 07.00 uur tot 17.00 uur, geldt een voorrangsregeling. Daar waar 
nodig zet de gemeente verkeersregelaars in om het verkeer veilig langs de werkzaamheden te begeleiden.

Uithoorn, gehele afsluiting rotonde Koningin Maximalaan

Locatie wegafsluiting
De rotonde Koningin Maximalaan nabij het Amstelplein is op 04 februari 2023 van 17.00 uur t/m 17.30 uur in zijn geheel 
afgesloten. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken.

Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. de opening van de rotonde Koningin Maximalaan te Uithoorn.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer W. Verbruggen van de firma D. van der Steen 
B.V. via T. 06 – 28 05 77 14.

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Agaat

Locatie afsluiting
De Agaat is t.h.v. van huisnummer 11 op 6 februari 2023 van 7.00 uur t/m 12.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer kan 
passeren maar houd u rekening met een langere reistijd. De stoep is aan één zijde afgesloten, voetgangers kunnen gebruik 
maken van de stoep aan de overzijde.

Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. de aanleg van een coax-kabel in opdracht van VodafoneZiggo.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met S. Toorenburgh van de firma BAM Telecom B.V. via 
T. 0348 – 47 98 91.


