
Wist u dat u met een investering van 1 minuut 
tot € 60 per jaar aan gas kunt besparen?  
Anouk ook niet. Maar nu wel! Met een paar 
makkelijke handelingen stelde ze haar cv-
ketel efficiënt in.

“De meeste cv-ketels staan op de 
fabrieksinstelling van 80ºC, maar werken 
efficiënter op 60ºC. Dat leerde ik van de ‘Zet 
‘m op 60’-actie van Urgenda. Deze snelle 
besparing scheelt veel gas en dus C02 en 
geld. Qua comfort merk je geen verschil en je 
douche blijft net zo warm.”

“Het gaat overigens alleen om de temperatuur 
van het verwarmingswater. Dat heeft niks 
te maken met het water dat uit de kraan of 
douche komt. Als je het verwarmingswater 
instelt op 60ºC, is dat voldoende om je huis 
lekker warm te houden. Je merkt er niks van.”

Aan de slag
“Op de website zetmop60.nl staat voor iedere 
cv-ketel een korte instructievideo, ook voor het 
model dat ik in huis heb hangen. Superhandig! 
Het proces werd helemaal voorgekauwd en was 

heel makkelijk, waardoor ik niet bang was dat 
ik het verkeerd zou doen. In 1 minuut was het 
gepiept!”

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
Het Kernteam van de gemeente is bereikbaar. 
Heeft u hulp en ondersteuning nodig, een vraag 
over werk en inkomen of over het opgroeien 
en opvoeden van uw kinderen? Dan kunt u 
terecht bij het Kernteam. Dit kunt u rechtstreeks 
benaderen via 0297 – 29 16 02. Voor uw vragen 
en advies kunt u ook terecht bij de Servicepunten, 
bereikbaar via 0297 – 58 76 00.

Vragen over het coronavirus? 
Bekijk de informatie op: 
•  de website van het RIVM:  

 www.rivm.nl/coronavirus 
•  de website van de GGDrU: 
 www.ggdru.nl 
•  de website van de Rijksoverheid:  

www.rijksoverheid.nl/corona 

Of bel met: 
• het landelijk informatienummer:  
 0800 - 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).
• de informatielijn van de GGDrU:  
 030 - 630 54 00 (doordeweeks tussen  
 8.30 en 17.00 uur, in het weekend   
 tussen 9.00 en 16.00 uur)

Verwarring over 
komst zonnevelden en 
windmolens 
De afgelopen tijd merkt gemeente De Ronde 
Venen dat er verwarring is ontstaan over 
de komst van zonnevelden en windmolens. 
Dit zorgt voor verdeeldheid onder bewoners 
van de verschillende dorpen. Dit betreurt 
de gemeente enorm. Er wordt gezegd 
locaties voor zonnevelden en windmolens 
al bekend zijn. Dit is niet het geval. De 
gemeente is nu bezig met een voorstel 
voor geschikte gebieden. Dit noemen we 
zoekgebieden. Nadat de gemeenteraad 
de zoekgebieden heeft bepaald start het 
gebiedsproces. In dit proces wordt met 
inwoners en grondeigenaren gesproken over 
de invulling van het zoekgebied en leveren 
initiatiefnemers een concreet plan aan. 

Meer informatie of vragen 
Opmerkingen over de zoektocht naar 
geschikte gebieden kunnen ingevuld 
worden via 
www.derondevenen.nl/zonenwind. 

Meer informatie over wat de gemeente, 
inwoners en ondernemers allemaal 
aan duurzame stappen zetten, staat op  
www.duurzaamderondevenen.nl. 

Gemeentenieuws 

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK)
Wat is de TONK?
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in 
inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te 
vangen. De ondersteuning geldt van 1 januari 
tot 30 juni 2021.

Voor wie is de TONK?
De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners 

en ondernemers:
•   die als gevolg van het coronavirus te maken 

hebben met een onvoorzienbare en 
  onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
•   die daardoor noodzakelijke kosten (zoals 

woonlasten ) niet meer kunnen betalen,
•   waarvoor andere regelingen niet of 

onvoldoende uitkomst bieden.

Hoe kan ik de TONK aanvragen?
De gemeente werkt de regeling in de komende tijd 
verder uit. Het is helaas nog niet bekend wanneer 
u de TONK kunt aanvragen via onze website. 
Zodra het aanvraagformulier beschikbaar is kunt 
u de TONK met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2021 aanvragen.

Zó bespaart u in 1 minuut tot €60 per jaar!
 

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 7 – 19 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

Midrethstraat 47 in Mijdrecht Aanpassing kozijnen voor en achterzijde Z/21/177015 04-02-2021

Groenlandse kade 45 in Vinkeveen Voor het aanbrengen van een 
grondwaterkering 21404 Vinkeveen

Z/21/177074 05-02-2021

Sandbergstraat 15 in Abcoude Het vergroten van woning middels een 
bijbehorend bouwwerk met kap

Z/21/177264 09-02-2021

Herenweg 250 in Wilnis Nieuwbouw woonhuis Z/21/177234 09-02-2021

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

Weigering omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding akkoord is bevonden:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Aalscholver 14 in Mijdrecht Uitbreiden bestaande dakkapel voor 
dakvlak

Z/20/173728 23-12-2020

Besluit Drank- en Horecawetvergunning
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een Drank- en 
Horecawetvergunning is verleend: 
-   Mijdrechtse Zuwe 71C in Amstelhoek verleend op 15 februari 2021 (verzenddatum 15 februari 2021).

De vergunning ligt ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunning op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 -29 16 16.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

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

Burgemeester Des Tombeweg in 
Abcoude (ter hoogte van oostelijke 
op- en afrit Rijksweg A2)

Het bouwen van een fietsenstalling nabij 
carpool plaats

Z/21/175559 10-02-2021

Rondweg 3 (nabij)  in Mijdrecht Nieuwbouw van 39 woningen Z/20/175206 11-02-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Langhuis 6 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel Z/20/172751 28-12-2020

Bloemhaven 7 in Vinkeveen Het uitbreiden van het woonhuis Z/20/172177 30-11-2020

Oosterlandweg 13 in Mijdrecht Nieuwbouw huis Z/20/171846 14-12-2020

Uitweg 9 A in Vinkeveen Gevels van het gebouw vernieuwen Z/20/173360 14-12-2020

Mijdrechtsedwarsweg 7 in Wilnis Het plaatsen van een toegangspoort Z/20015436 18-12-2020

Granaat 27 in Mijdrecht Bestaande dakkapel uitbreiden Z/20/170821 18-12-2020

Vinkenkade 75 in Vinkeveen Vervangen beschoeiing Vinkenkade 75 Z/20/170969 09-01-2021

Mouton 4 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde

Z/20/173528 10-02-2021

Geerkade en Wilnisse Zuwe nabij 55 
in Wilnis

Dijkverbetering Z/20/170960 09-02-2021

Westzijde 28 A in de Hoef Herbouw  van 2 bedrijfsruimten Z/20/173666 10-02-2021

Bucho van Montzimastraat 1 in 
Mijdrecht

Dakrenovatie inclusief isoleren en plaatsen 
zonnepanelen

Z/20/174854 09-02-2021

Arkenpark De Plashoeve 31 en 32 in 
Vinkeveen

Het verplaatsen van 2 arken Z/20/170416 10-02-2021

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 (week 7 – 19 februari 2021)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Globale locatie Omschrijving Activiteit Zaaknummer Datum verzonden

Langs de Geer (Wilnisse 
Zuwe ts. Oudendambrug en 
Oudhuizersluis)

Kappen van 26  bomen, in verband 
met groot onderhoud en versteviging 
van de waterkerende dijk 

Kappen Z/20/173486 17-02-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er 
tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening 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.

Ontwerpbeschikking weigering omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.10 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage worden gelegd:

Globale locatie Omschrijving Activiteit Zaaknummer Datum

Groenlandsekade 59 in 
Vinkeveen

Het toevoegen van een 2e 
jachthaven op de gronden met 
bestemming “jachthaven”

het gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan

Z/20/158246 10-2-2021

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving 
van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien 
u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U 
kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden 
in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden 
verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Constructieweg 29 in Mijdrecht Uitbreiden bedrijfspand Z/20/175548  25-01-2021

Scholeksterlaan 23 in Vinkeveen Dakkapel voor dakvlak Z/20/170854 29-10-2020

Buitenkruier 55 in Mijdrecht Dakkapel plus vervangen kozijnen Z/20/170893 26-10-2020

Groenlandsekade 37 in Vinkeveen Het plaatsen van 2 opslag containers Z/20/173210 19-11-2020

Herenweg 276 A108 in Vinkeveen Afmeren bestaande woonark Z/20/173074 24-11-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, 
als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Groenlandsekade 3 in Vinkeveen Het plaatsen van 2 containers Z/20/170936 27-10-2020

Groenlandsekade 3 in Vinkeveen Het plaatsen van 2 containers. Z/20/170935 27-10-2020

Burgemeester de Voogtlaan 2 in 
Wilnis

Planmatig Onderhoud Z/20/174438 15-12-2020

Hoofdweg 17 in Mijdrecht Planmatig Onderhoud Z/20/174441 15-12-2020

Stationsstraat 14B in Abcoude Plaatsen zwembad Z/20/175121 14-01-2021

Mijdrecht, ontheffing plaatsing tijdelijke container aan de Grutto
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 februari 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de 
Grutto 3641 TB in Mijdrecht. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van maandag 1 maart tot en met maandag 15 maart 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.

Amstelhoek, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Piet Heinlaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 februari 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de 
Piet Heinlaan 1427 AC in Amstelhoek. Dit in verband met de verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van dinsdag 2 maart tot en met vrijdag 30 april 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). 
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Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening 
zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Abcoude, ontheffing plaatsing tijdelijke container en draglineschotten aan het Dokter 
van Doornplein
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 februari 2021 in relatie tot de artike-len 2.10 en  2.11 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Struunhoeve B.V. ontheffing hebben verleend om een 
tijdelijke container en draglineschotten te plaatsen aan het Dokter van Doornplein 1391 LS in Abcoude. Het werkadres is 
Amsterdamsestraatweg 1391 in Abcoude. Dit in verband met renovatie van een tuin aan de Am-sterdamsestraatweg.

De ontheffing geldt van maandag 22 februari tot en met vrijdag 19 maart 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 re-den(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van 
burge-meester 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 voorzie-ningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige 
voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het be-sluit ook bezwaar heeft 
gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend be-lang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van 
rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder ver-melding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoek-schrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-nische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening 
zijn kosten (griffierecht) verbon-den.

Verkeersbesluiten voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische auto’s
Aanleiding
Samen met laadpaalexploitant Park & Charge heeft Gemeente De Ronde Venen 20 locaties uitgekozen voor het 
plaatsen van openbare laadpalen. In de omgeving van deze locaties verwachten we een toename in de behoefte aan 
oplaadvoorzieningen. Om gebruik te kunnen maken van de laadpaal reserveert de gemeente een parkeerplaats bij de 
laadpaal met een verkeersbesluit. 
In het voorjaar van 2020 zijn er bewonersavonden georganiseerd waar deze plannen zijn toegelicht. De reacties van de 
aanwezige inwoners zijn meegenomen bij het maken van de verkeersbesluiten.

Reserveren als behoefte groeit
Op meerdere locaties in De Ronde Venen komen laadpleinen. Een laadplein bestaat uit 1 of 2 laadpalen. Een laadpaal 
heeft 2 aansluitingen om een elektrische auto op te laden. Bij 1 laadpaal reserveren we daarom met een verkeersbesluit 
2 parkeerplaatsen en bij 2 laadpalen 4 parkeerplaatsen. Zodra de laadpaal of laadpalen er staan, starten we met 
1 gereserveerde parkeerplaats. Bij de gereserveerde parkeerplaats komt een bord te staan. Als de behoefte voor het opladen 
van elektrische auto’s groeit, wordt een tweede parkeerplaats gereserveerd. Op deze manier groeit het aantal gereserveerde 
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s mee met de behoefte.

Locaties
De locaties waar 1 laadpaal wordt geplaatst:
In de straten Achter de Kerken, Van Tuyll van Serooskerkenstraat, Ereprijs, Haagwinde en Dokter Koomansstraat in Abcoude 
en in de Pijlstaartlaan in Vinkeveen.

Er worden 2 laadpalen geplaatst in de straten Briljant, Turkoois, Karolus, Lepelaar, Roerdomp, Nicolaas van der Steenstraat en 
de Schepenenstraat in Mijdrecht. Ook komen er 2 laadpalen in de straten Kastelein, Koningin Julianastraat en Marickenlaan 
in Wilnis, in de straten Oudeland en Scholeksterlaan in Vinkeveen en op het Dokter van Doornplein in Abcoude. 

Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten om twee of vier parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische 
voertuigen op de locaties zoals hierboven beschreven, door het plaatsen van het verkeersbord E4 (RVV 1990) en een 
onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische auto’s”.

De volledige verkeersbesluiten kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

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 Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat de verkeersbesluiten worden uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd 
wilt voorkomen dat een verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om 
een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen 
het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan 
de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige 
voorziening’, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-
Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. 
De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht 
betalen aan de rechtbank.

Contact
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te 
stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet 
meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.

Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2021
Het college heeft op 2 februari 2021 de nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 
2021 vastgesteld. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 10 februari 2021 en is hier te vinden 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-41333.html. 

Mandaat- en machtigingsbesluit stichting Kredietbank Nederland
Het college heeft op 2 februari 2021 het Mandaat- en machtigingsbesluit stichting Kredietbank Nederland 
vastgesteld. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 10 februari 2021 en is hier te vinden 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-41172.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:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Maatschap A.P. Snoek en H.M. Snoekvan Wijngaarden voor het adres: Gein-Zuid 28 in Abcoude. De melding heeft 
betrekking op het realiseren van logieruimten in de vorm van een bed and breakfast (B&B) in een bestaande stallings- / 
opslagruimte.

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, 3584BA 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 088-0225000.


