Gemeentenieuws
GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Postadres
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

Werkzaamheden

Wilnis, afsluiting voetpad Herenweg
Het voetpad aan de Herenweg is ter hoogte van huisnummer 150 op 14 februari van 7.00 uur
tot 16.00 uur geheel afgesloten. Voetgangers worden over de rijbaan geleid. Deze maatregel is
nodig voor het leggen van kabels & leidingen.

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

Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met mevrouw
H. Ardic van de firma BAM Infra Telecom B.V. via 0348 – 72 64 19.

Website
www.derondevenen.nl

Amstelhoek, gehele wegafsluiting Amstelkade
De Amstelkade is tussen de huisnummer 33 t/m 69 op 15 februari van 7.00 uur tot 9.00 uur en
van 11.00 uur tot 14.00 uur geheel afgesloten. Voor fietsers (als zij afstappen) en voetgangers
geldt deze afsluiting niet en er zal een verkeersregelaar aanwezig zijn om dit te begeleiden.
Als omleidingsroute mag op de tijden van de afsluiting gebruik worden gemaakt van de
busbaan. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden. Deze maatregel is nodig voor
hijswerkzaamheden van transport Tiny Houses en hiervoor zal een dieplader de rijbaan
blokkeren.

Volg de gemeente op Facebook
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.
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
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
Website
www.servicepuntderondevenen.nl

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

Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer
P.R. Santema van de firma Nomad Development B.V. via 020 - 683 20 12.

Nieuws over corona
voor inwoners en
ondernemers

De gemeente informeert u over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kijk
hiervoor op www.derondevenen.nl/corona
Vragen over het coronavirus of
vaccinatie?
U kunt terecht bij
• het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus
• de GGD regio Utrecht: www.
ggdru.nl/corona of 030 - 630 54 00
(doordeweeks tussen 8.30 en 17.00
uur, in het weekend tussen 9.00 en
16.00 uur)
• het landelijk informatienummer: 0800
- 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).
• www.rijksoverheid.nl/corona

Abcoude, tijdelijke wegafsluiting Stationsstraat
De Stationsstraat is ter hoogte van huisnummer 14 op 18 februari van 10.30 uur tot 15.00 uur
geheel afgesloten voor vrachtverkeer en gedeeltelijk voor het overig verkeer. Het overig verkeer
kan passeren maar houd rekening met enige vertraging. Bij calamiteiten krijgen de nood- en
hulpdiensten een vrije doorgang door het werk vak. Deze maatregel is nodig voor een verhuizing
waarvoor een verhuiswagen op een gedeelte van de rijbaan komt te staan.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer
W. Kuiper van de firma Fa. W. Kuiper & Zn. Verhuizingen via 0294 - 28 43 60 of 06 -53 38 03 94.

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 6 – 11 februari 2022)
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 oﬃciële publicaties van de gemeente De Ronde venen vindt u op www.oﬃcielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte
blijven van oﬃciële 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 dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
ontvangen

Amsterdamsestraatweg 26 B in
Abcoude

Aanbrengen 2 dakramen

Z/22/195552

28-01-2022

Bozenhoven 64A in Mijdrecht

Nieuwbouw appartementencomplex (62-64)

Z/22/195570

28-01-2022

Zuster Claassenhof 20 in Abcoude

Uitbreiding woning

Z/22/195575

28-01-2022

Doude van Troostwijkstr 31 in Abcoude Uitbreiding woning

Z/22/195579

28-01-2022

Baambrugse Zuwe 228 in Vinkeveen

Wijziging en uitbreiding woonhuis

Z/22/195611

31-01-2022

Starnheim 9 in Abcoude

Plaatsing buurtcompostbak op paddenburg

Z/22/195615

31-01-2022

Meerkoetlaan 45 in Vinkeveen

Plaatsen dakkapel

Z/22/195629

31-01-2022

Molenweg 16 in Abcoude

Aanbrengen zonnepanelen

Z/22/195633

31-01-2022

Gein-Zuid 56 in Abcoude

Vervangen dak

Z/22/195665

01-02-2022

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
Datum
ontvangen

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Gruttolaan nabij 8 t/m 11 in Vinkeveen

Inrichten tijdelijke bouwplaats voor groot
onderhoud woningen in opdracht van
GroenWest

Z/22/0000738 01-02-2022

Meerzicht nabij 8 in Abcoude

Plaatsen tijdelijke container voor een
verbouwing

Z/2022-003420 03-02-2022

Hofland nabij 14B in Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke container voor een
verbouwing

Z/2022-003585 07-02-2022

Agaat nabij 12 in Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke container voor een
verbouwing

Z/2022-003596 07-02-2022

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

Wilnis, bestuursdwang rechthebbende
eigenaar aanhangwagen
Aan de rechthebbende eigenaar,
Wij hebben gezien dat er al langere tijd een aanhangwagen op
de openbare weg geparkeerd staat ter hoogte van de garages in
de Irenestraat in Wilnis, dit is niet toegestaan.
Omdat wij niet weten wie de eigenaar van de aanhangwagen
is. Hebben wij door het vastmaken van een brief aan de
aanhangwagen geprobeerd de eigenaar te doen bewegen de
aanhangwagen te verwijderen. Dit is nog niet gebeurd.
De eigenaar/ gebruiker van de aanhangwagen handelt in strijd
met artikel 5.1.4 van de Verordening Fysieke Leefomgeving De
Ronde Venen.
Artikel 5.1.4 Kampeermiddelen, aanhangwagens en andere
voertuigen
• 1.Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of andere
niet-verkeersdoeleinden wordt gebruikt:
a. langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen op de
weg te plaatsen of te hebben;
b. op een door de burgemeester en wethouders aangewezen
plaats te parkeren, waar dit naar oordeel van burgemeester
en wethouders negatief voor het uiterlijk van de gemeente
is.
Voornemen besluit last onder bestuursdwang
Wij gelasten de rechthebbende eigenaar dan ook de
aanhangwagen die op de openbare weg staat, binnen zeven
dagen na plaatsing van deze brief, te verwijderen en verwijderd
te houden en ook niet elders op de openbare weg te parkeren.
Indien de rechthebbende de bovengenoemde last niet
uitvoert of laat uitvoeren, zullen wij van gemeentewege deze
maatregelen (laten) treffen op uw kosten.
Onze bevoegdheid hiervoor ontlenen wij aan artikel 125 van de
Gemeentewet in samenhang met artikel 5:21 van de Algemene
wet bestuursdwang.
Aanzegging kostenverhaal
De kosten die verbonden zijn aan de toepassing van
bestuursdwang, alsmede de voorbereiding daarvan voor
zover deze op de gemeente drukken na ommekomst van de
begunstigingstermijn, zullen op de eigenaar worden verhaald.
Zienswijze
U kunt binnen 7 dagen na plaatsing van deze brief, in een
gesprek met ons uw mening geven over ons plan. Hiervoor
kunt u bellen of mailen met onze toezichthouder, bereikbaar
op telefoonnummer 0297 – 29 16 16 of via mailadres toezicht@
derondevenen.nl, u kunt uw mening ook schriftelijk aan ons
sturen.
Informatie
Overige vragen? Bel of mail gerust naar bovengenoemd
telefoonnummer en e-mailadres.

Vervolg - Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 6 – 11 februari 2022)
Verleende omgevingsvergunningen

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie

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

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Datum

Evenement/aanvraag

Centaur 42 in Vinkeveen

Dakkapel aan voorzijde woning

Z/21/191900

31-01-2022

Zaterdag 18 juni 2022

Straattheaterfestival

Tijdstip
Van 10.45 uur – 18.00 uur

Verleende omgevingsvergunningen

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

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Trasmolen nabij 44 in Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke container door
Aannemersbedrijf Krimp B.V. in Mijdrecht
voor een verbouwing woning voor de periode
14 februari t/m 21 maart 2022

Z/22/0000562 09-02-2022

Locatie

Activiteit

Dorpscentrum
Raadhuisplein 3641 EE in
Mijdrecht

Versterkt
geluid

Deze 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 deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en met 25
februari 2022. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling Concernstaf - Integrale
Veiligheid, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze
aanvraag kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

Aanvraag evenementenvergunning B-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:

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.

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

Kerkelanden 78 G1 in Vinkeveen

Wijzigen van gebruik bijgebouw

Z/21/188631

21-01-2022

Herenweg 284 in Vinkeveen

Nieuwbouw van een bijgebouw

Z/21/193276

31-01-2022

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ingetrokken door aanvrager

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning
niet in behandeling zijn genomen:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Kwikstaart 38 in Mijdrecht

Het vergroten van een kozijn in de voorgevel

Z/21/189862

01-02-2022

Datum

Evenement/aanvraag

Woensdag 17 tot Wilnis festival
en met zaterdag
20 augustus 2022

Tijdstip

Locatie

Woensdag
Speelwoud 3648 XS in Wilnis
van 12.00 uur – 01.30 uur
Donderdag
van 12.00 uur – 01.30 uur
Vrijdag van 12.00 uur – 02.30 uur
Zaterdag 12.00 uur – 02.30 uur

Activiteit
Versterkt
geluid

Deze aanvraag ligt voor een periode van 6 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 deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en met 25
maart 2022. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling Concernstaf - Integrale
Veiligheid, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze
aanvraag kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

Bekendmaking bereiken subsidieplafond 2022 gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende panden De Ronde Venen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat het door de gemeenteraad vastgestelde
subsidieplafond voor het jaar 2022, volgens artikel 2 van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende
panden De Ronde Venen 2015, per 7 februari is bereikt.
Voor 2022 was een bedrag van € 27.800,-- beschikbaar, ten behoeve van onderhoud en herstel van zowel gemeentelijke monumenten
als beeldbepalende panden. Dit bedrag is inmiddels geheel hieraan besteed (op basis van de volgorde van binnenkomst van volledige
aanvragen, zoals gespecificeerd in deze subsidieverordening).
Nieuwe aanvragen kunnen in het huidige kalenderjaar dan ook niet meer worden gehonoreerd. In de maand december 2022 wordt
gepubliceerd welk bedrag de gemeenteraad voor 2023 voor dit doel beschikbaar stelt.
Voor meer informatie kunt u contact op met Menno Sybrandy, medewerker cultuurhistorie van de gemeente, via telefoonnummer
0297 – 29 16 16 of e-mail cultuurhistorie@derondevenen.nl.

