
Het netjes scheiden van PMD-afval is 
misschien best lastig: wat mag er wel bij en 
wat niet? Maar het is heel belangrijk voor een 
efficiënt sorteer- en recycleproces. Zo kunnen 
we de kwaliteit, en daarmee de waarde, van 
de ingezamelde materialen zo hoog mogelijk 
houden. En de kosten van het scheiden zo laag 
mogelijk. 

Het gebeurt regelmatig dat er afval bij het 
PMD zit dat daar niet in thuis hoort. Het is 
vervuiling van het PMD-afval. En als er te 
veel vervuiling in zit, kan een partij worden 
afgekeurd. Dit betekent dat de gemeente een 
lagere vergoeding ontvangt voor het PMD. 
Dat willen we natuurlijk voorkomen. En dan 
daarom vertellen we graag wat er wel en niet 
thuishoort in het PMD-afval. 

Het PMD-afval wordt elke 2 weken huis-
aan-huis ingezameld. Het PMD-afval kunt 
u in de daarvoor bestemde plastic zakken 
stoppen. Deze zakken zijn gratis op te halen 
op verschillende punten. De ophaalpunten en 
meer informatie staat op: 
www.derondevenen.nl/afval.  

Dit is geen PMD-afval: 
•  Verpakkingen van producten met 

chemische inhoud zoals, make-up, 
spuitbussen en kitkokers 

•  Injectiespuiten
•  Piepschuim zoals fastfoodverpakkingen en 

verpakkingsvulmateriaal

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)

Gemeentenieuws 

Goed scheiden levert betere kwaliteit en hogere waarde

Plastic verpakkingen
Voorbeelden van plastic verpakkingen zijn:

•  plastic tasjes, tassen en broodzakken
•  pasta- en rijstzakken
•  snoepzakken
•  verpakking van vleeswaren en kaas
•  folies om tijdschriften en reclamefolders
•  verpakkingen (zogeheten blisters) voor 

onder andere tandenborstels, snoeren en 
schroeven

•  boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, 
paté- of koffiemelkkuipjes

•  groente-, fruit- en saladebakjes of -zakjes, 
patatbakjes

•  bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs
•  deksels van potten pindakaas, 

chocopasta et cetera

•  knijpflessen voor sauzen zoals ketchup 
en mayonaise

•  flacons voor wasmiddelen en 
schoonmaakmiddelen

•  flacons voor shampoo, douchegel, 
badschuim en zeep

•  tubes voor gel, crème, bodylotion en 
tandpasta

•  flessen voor olie en azijn
•  flessen voor frisdrank, water en zuivel
•  potjes voor gel, medicijnen, vitamines
•  plantenpotten

Metalen verpakkingen
Voorbeelden van verpakkingen van blik zijn:

•  Conservenblikken
•  Frisdrankblikjes

•  Aluminiumfolies
•  Afdekfolies van bijvoorbeeld vla- 
  en yoghurtbekers
•  Medicijnverpakkingen 
  (volledig aluminium)
•  Cupjes van waxinelichtjes
•  Bier- en frisdrankdopjes

Drankenkartons
Voorbeelden van sap- en zuivelpakken zijn:

•  (Sinaas-)Appelsappakken
•  Frisdrankpakken
•  Vla, yoghurt- en melkpakken
•  Kleine drinkpakjes

Het gaat in alle gevallen om verpakkingen 
zonder inhoud.

Werkzaamheden

Abcoude, gehele wegafsluiting Hoogstraat
De Hoogstraat ter hoogte van de Dorpsbrug 
is vanaf 8 maart 6.30 uur tot 9 maart 22.00 
uur in zijn geheel afgesloten voor alle verkeer. 
De omleidingsroute wordt aangegeven met 
borden. Deze maatregel is nodig voor het 
vervangen van rij-ijzers en het terugplaatsen 
van de ballast aan de brug. Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur 

contact opnemen met de heer C. Kraaij van de 
firma VOBI B.V. via 06 - 16 55 16 90.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Herenweg 
en Achterbos
De Herenweg en Achterbos zullen vanaf de 
kruising Baambrugse Zuwe en de kruising 
Botsholsedijk op 9 maart van 7.00 uur tot 
16.00 uur in zijn geheel afgesloten zijn voor 
gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers 

en fietsers geldt deze wegafsluiting 
niet. Het verkeer wordt geregeld door 
verkeersregelaars.Deze maatregel is nodig 
voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden 
ter hoogte van Achterbos 36. 
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer V. Zandbelt van de firma Van 
Schie Kraanverhuur B.V. via 0297 – 23 75 34 of 
06 -22 94 68 18.

•  Andere plastic producten en 
gebruiksvoorwerpen, zoals tuinstoelen en 
speelgoed

Breng dit afval naar 1 van de afvalbrengstations 
in de gemeente. 

Hoe biedt u de afvalcontainer en plastic 
zakken met PMD-afval aan? 
Hieronder geven wij tips voor het buiten 
zetten van het afval. Zo houden met elkaar de 
stoepen voor iedereen begaanbaar en houden 
we het straatbeeld netjes: 

•  Plaats de container aan de rand van de 
weg

•  Zet uw container op tijd aan de straat: 
uiterlijk 7.30 uur

•  Stamp het afval niet teveel aan
•  Zet uw container op de inzameldag na het 

legen weer bij uw woning
•  Leg de zakken met plastic niet dagen van 

te voren aan de weg

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.derondevenen.nl.

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

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



Tweede Kamerverkiezing 2021
Hoe kunt u stemmen?

Voordat u naar het stemlokaal gaat
Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op de dag dat 
u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar het stemlokaal. U kunt 
via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

U kunt ook iemand machtigen om uw 
stem uit te brengen.

• Dat kan tot op de dag van de verkiezing via uw 
stempas. Kijk op de achterkant van uw stempas 
hoe u dat doet. Daar is een kopie van uw ID-
bewijs voor nodig. Dat kan ook een goed leesbare 
a�eelding hiervan zijn op een smartphone of 
tablet. 

• Het kan ook via een schri elijk volmacht. U en 
diegene die u wilt machtigen vullen hiervoor een 
formulier in. Dit formulier vraagt u persoonlijk of 
schri elijk bij uw gemeente aan en levert u voor 
vrijdag 12 maart 17.00 uur in bij uw gemeente.

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze 
verkiezing ook per brief stemmen.

• Eerst ontvangt u uw stempas thuis. Hiermee kunt u 
zelf stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, 
of stemmen per brief.

• Vervolgens ontvangt u een tweede envelop met 
documenten die u nodig hebt als u per brief wilt 
stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij.

• U kunt uw briefstem per post versturen voor vrijdag 
12 maart 17.00 uur of afgeven bij een gemeentelijk 
afgi epunt tussen woensdag 10 maart en woensdag 
17 maart 21.00 uur.

• Kijk voor een overzicht van de afgi epunten 
op de website van uw gemeente of op 
www.waarismijnstemlokaal.nl.

Stempas kwijt of beschadigd?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en vraag een vervangende 
stempas aan. Dat kunt u mondeling of schri elijk doen tot vrijdag 12 maart om 17:00 uur.

Uw ID-bewijs. Deze mag bij het 
stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Een stempas of een kiezerspas. U ontvangt uw 
stempas uiterlijk woensdag 3 maart 2021.

Stemlokalen zijn 
open op woensdag 
17 maart van 07.30 - 
21.00 uur.

In het stemlokaal gelden de coronamaatregelen:

Houd 1,5 meter 
afstand. .

Desinfecteer 
uw handen.

Draag een 
mondkapje.

Wat u nodig hebt om te stemmen:

stemElke teltKijk op www.elkestemtelt.nl of 
op de website van uw gemeente.

Meer informatie?

Vooral voor risicogroepen is in alle 
gemeenten een aantal stemlokalen 
open op maandag 15 en dinsdag 16 
maart van 07.30 - 21.00 uur.

15/3 16/3

Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw gemeente, 
of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Hulp nodig bij het stemmen? 
Hee  u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? 
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.

17/3

Ik ga naar het stemlokaal Ik ga niet naar het stemlokaal

Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart

Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door het coronavirus gelden er 
bij de Tweede Kamerverkiezingen andere regels dan normaal. Houd u bij het stemmen aan de 
coronamaatregelen:
•  Houd 1,5 meter afstand van anderen.
•  Draag in het stembureau een mondkapje. Medewerkers van het stembureau kunnen vragen 

of u het mondkapje kort af wilt doen. Dan kunnen ze uw identiteit controleren.
•  Kom niet naar het stembureau als u klachten heeft die bij het coronavirus horen.
•  Kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Diegene stemt 

dan namens u. Woont u in het buitenland? Of bent u 70 jaar of ouder op de dag van de 
verkiezingen? Dan kunt u ook per brief stemmen.

Stempas kwijt?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente en vraag een vervangende stempas 
aan. Dat kunt u mondeling of schriftelijk doen tot vrijdag 12 maart om 17.00 uur

70 jaar of ouder?
Dan kunt u vanwege het coronavirus ook per brief stemmen. U krijgt hiervoor uiterlijk 11 maart 
een apart briefstembiljet thuisgestuurd. Stemt u per brief? Dan moet u voor vrijdag 12 maart 
17.00 uur uw brief stem versturen. U kunt uw envelop ook afleveren in het gemeentehuis. Dat 
kan op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12, maandag 15 en dinsdag 16 maart van 09.00 uur tot 

Meer informatie? 
Kijk op www.derondevenen.nl of 
www.elkestemtelt.nl 

17.00 uur. Op woensdag 17 maart kunt u de envelop tussen 07.30 tot 21.00 uur inleveren. Heeft 
u op 11 maart nog geen post gehad om te kunnen stemmen per brief? Neem dan contact op met 
de gemeente via 0297 – 29 16 16.
70-plussers krijgen ook een stempas (stempluspas) thuisgestuurd. Met de stempluspas kunt u 
gewoon stemmen bij het stembureau. Of iemand anders voor u laten stemmen. U kiest zelf op 
welke manier u stemt: In het stembureau, via een volmacht of per brief. 

Eerder stemmen
Kiezers kunnen ook al op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart bij 4 stembureaus in De Ronde 
Venen hun stem uitbrengen. De mogelijkheid om eerder te stemmen is vooral bedoeld voor 
kwetsbare inwoners. Op deze manier kunnen we het stemmen zo veel mogelijk spreiden en 
voorkomen we drukte. De stembureaus die ook op 15 en 16 maart open zijn:
•  Mijdrecht, gemeentehuis, Croonstadtlaan 111, ingang Raadhuisplein
•  Vinkeveen, De Boei, Kerklaan 32, ingang Tuinderslaantje
•  Wilnis, De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24
•  Abcoude, Dorpskerk, Kerkplein 45  

Meer informatie?
Kijk op www.derondevenen.nl. Hier vindt u ook een overzicht van alle stembureaus in de 
gemeente.

Hondenpoep, vervelend en vies

Het is fijn om met de hond buiten te lopen. 
Dat kan ook prima in De Ronde Venen. De 
gemeente geeft honden graag de ruimte, 
maar wil voorkomen dat ze overlast 
veroorzaken voor anderen. De grootste 
ergernis is hondenpoep. Soms zorgen honden 
voor angst en irritatie. Om ervoor te zorgen 
dat u en uw hond  buiten kunnen genieten en 
anderen hier geen last van hebben, zijn er 3 
belangrijke regels: 

•   Binnen de bebouwde kom is elke hond 
aangelijnd.

•   Honden zijn niet welkom op 
kinderspeelplaatsen.

•   Degene die de hond uitlaat ruimt de 
hondenpoep op.

Zo houden we onze leefomgeving voor 
iedereen gezellig, gezond en schoon.

Hondenpoep, weg ermee! 
Iedereen, met of zonder hond, vindt poep 
aan zijn/haar schoenen vies. Hetzelfde 
geldt voor poep aan wielen van een rolstoel, 
kinderwagen of buggy.  Hondenpoep op straat 
of in het groen is niet alleen vervelend en vies, 
maar ook ongezond. In hondenpoep zitten 

vaak eitjes van spoelwormen. Vooral kleuters 
kunnen daardoor makkelijk besmet raken.

Opruimplicht
In heel De Ronde Venen geldt een 
opruimplicht. Dat betekent dat u overal zelf 
de poep van uw hond moet opruimen. Zorg 
er daarom voor dat u altijd enkele zakjes 
meeneemt als u de hond uitlaat. Volle zakjes 
kunt u kwijt in alle gemeentelijke afvalbakken. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om de zakjes dicht te 
knopen? Dat scheelt een heleboel viezigheid 
en stank. Langs populaire uitlaatroutes staan 
op sommige plekken automaten met gratis 
zakjes. De locaties van de afvalbakken en 
de zakjesautomaten vindt u op een kaart op 
www.derondevenen.nl.

Gratis  hondenpoepzakjes
Hondenbezitters kunnen gratis zakjes ophalen 
waarmee de uitwerpselen makkelijk op te 
ruimen zijn.

De zakjes zijn af te halen bij: 
•  het gemeentehuis 
•   de afvalbrengstations in Abcoude en
  Mijdrecht 
•   de servicepunten 

Raadsvergaderingen

Hieronder vindt u een greep uit de 
agendapunten van de komende 
raadsvergaderingen.

Donderdag 4 maart: 
Meningvormende raad
-  Spreekrecht burgers
-  Vaststellen agenda
-  Richtinggevende uitspraken 

toekomstige samenwerking 
recreatieschappen, raadsvoorstel 06/21

Maandag 8 maart: 
Besluitnemende raad
-  Vaststellen agenda 
-  Vaststelling korte weergave van de 

raadsvergaderingen van 28 januari en 
  1 februari
-  Kaderbrief GGD regio Utrecht, 

raadsvoorstel 04/21

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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 9 – 5 maart 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

Naast en achter Dorpsstraat 42 in 
Wilnis

Voor het herzien van het 
bestemmingsplan naast en achter 
Dorpsstraat 42

Z/21/177955 18-02-2021

Waardassackerstraat 44 in Abcoude Voor het vervangen van een raamkozijn 
aan de voorzijde woning

Z/21/177958 18-02-2021

Veenkade (nabij) in Wilnis Voor het aanleggen van een tijdelijk 
baggerdepot op een weiland

Z/21/177965 18-02-2021

Dorpsstraat 2 in Wilnis Voor het plaaten van een dakkapel 
zijdakvlak

Z/21/177967 18-02-2021

Bozenhoven 60 in Mijdrecht Ruimtelijke verkenning voor de 
vervorming van het bouwblok

Z/21/177949 18-02-2021

Donkereind 24 A in Vinkeveen Voor verbouw woning te Vinkeveen Z/21/178117 18-02-2021

Waverveen, kadastraal object 
B2416/2417

Voor het aanleggen van een koeienvrije 
zone

Z/21/178162 19-02-2021

Marickenlaan 61 in Wilnis Voor het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde woning

Z/21/178170 20-02-2021

Vinkenkade 1 C in Vinkeveen Voor het plaatsen van beschoeiing Z/21/178193 22-02-2021

Koningsvaren 14 in Abcoude Voor opbouw achterzijde en dakkapel 
voorzijde

Z/21/178320 23-02-2021

Constructieweg 25 A in Mijdrecht Revisie aanvraag bouwen-milieu 
Constructieweg 25A

Z/21/178323 23-02-2021

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

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende 
aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Kerkstraat 108 in Abcoude Verbouw- en uitbreiding van een 
woonhuis

Z/20/175411 22-02-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Adelricusstraat 6 in Mijdrecht Plaatsen van een dakopbouw Z/21/175472 22-02-2021

Dorpsstraat 15 in Baambrugge Verbouwing woning Z/21/176395 22-02-2021

Droogmakerij 10 in Wilnis Dakkapel aan voorzijde woning Z/21/174994 23-02-2021

Mennonietenbuurt 116A in 
Amstelhoek

De bouw van een woning Z/20/175365 23-02-2021

Vinkenkade 77 R 57 in Vinkeveen Onderheien terras Z/21/175471 23-02-2021

Molenwetering 11 in Abcoude Het vervangen van de garagedeur door 
een raamkozijn

Z/21/176423 23-02-2021

Doude van Troostwijkstraat 46 in 
Abcoude

Vervangen en vergroten van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning

Z/21/175519 23-02-2021

Rijksstraatweg 129A te Baambrugge Het aanbrengen van een dakkapel. Z/21/176967 24-02-2021

Windmolen 23 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/21/175922 24-02-2021

De Bruinlaan 12 in Amstelhoek Het vernieuwen van de fundering van het 
gebouw.

Z/21/176885 25-02-2021

Waardassackerstraat 23 in Abcoude Verbouwen en veranderen gebruik van de 
garage behorend bij de woning

Z/21/175790 24-02-2021

Omloop 4 Abcoude (Kavel 156 Land 
van Winkel in Abcoude)

De nieuwbouw van een woning Z/20/173817 25-02-2021

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 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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Meerkoetlaan 6 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning

Z/20/173735 23-02-2021

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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Dorpsstraat 30A in Wilnis Splitsing 1 appartement in 2 
appartementen

Z/20/167814 22-02-2021

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de omgevingsvergunning 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.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
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

Mijdrechtse Zuwe 64 in Amstelhoek
(buiten behandeling gelaten)

Aanbouw van een garage Z/21/175682 22-02-2021

Aangevraagde evenementenvergunning A-categorie 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Acctiviteit

Zaterdag 
4 september

Shantyfestival 12.00 uur – 18.00 uur Parkeerterrein sociaal 
cultureel centrum de 
Boei, Kerklaan 32 3645 EV 
in Vinkeveen

Afsluiting parkeerterrein 
sociaal cultureel centrum 
de Boei in Vinkeveen

De aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een afspraak 
maken via iv@derondevenen.nl of 0297 - 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en met 
12 maart 2021. 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 aanvragen kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

Mijdrecht, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Molenwiek
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 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 
Molenwiek 3642 BR in Mijdrecht. Dit in verband met het verbouwen van een woning.

De ontheffing geldt van maandag 8 maart 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 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. 

Gemeentelijke belastingaanslagen 2021

Deze maand worden de aanslagen gemeentelijke belastingen verstuurd. Ondernemers, ZZP-ers 
of anderen die tegen betalingsmoeilijkheden aanlopen van de belastingen als gevolg van de 
coronamaatregelen, kunnen hiervoor contact opnemen met Gemeentebelastingen Amstelland. 

Gemeentebelastingen Amstelland is voor al uw vragen/klachten bereikbaar op (020) 541 4886.

Aanslag in berichtenbox van MijnOverheid 
Inwoners die zich hebben aangemeld bij MijnOverheid, ontvangen de aanslag gemeentelijke 
belastingen alleen digitaal  in hun berichtenbox van MijnOverheid. 

U ontvangt de aanslag alleen nog op papier indien u zich niet heeft aangemeld voor de 
berichtenbox óf als u zich heeft afgemeld voor de berichtenbox. Voor meer informatie over 
MijnOverheid / berichtenbox zie: www.rijksoverheid.nl. 

Bij de aanslagen zit een bijsluiter met beknopte informatie 
Voor meer informatie kunt u de website www.gemeentebelastingenamstelland.nl raadplegen.

Heeft u nog vragen? 
Over bijvoorbeeld de WOZ-waarde of bent u het niet eens met de waarde of aanslag? Dan 
verzoeken wij u eerst telefonisch contact op te nemen met Gemeentebelastingen Amstelland. 
In de meeste gevallen kan direct antwoord worden gegeven op uw vraag of een beslissing 
worden genomen over uw klacht. Gemeentebelastingen Amstelland is voor al uw vragen/
klachten bereikbaar op (020) 541 4886.

Heeft u kwijtschelding toegekend gekregen van de gemeente? 
Dan wordt deze automatisch overgenomen voor de aanslagen Waternet, waarvoor ook 
kwijtschelding kan worden aangevraagd. U hoeft dan dus niet ook nog apart kwijtschelding 
aan te vragen bij Waternet.



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 9 – 5 maart 2021)

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.

Abcoude, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Kievitsheuvel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 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 
Kievitsheuvel 1391 AP in Abcoude. Het werkadres is Oldenhof 1391 VR in Abcoude. Dit in verband met de verbouwing van 
een woning.

De ontheffing geldt van vrijdag 26 februari tot en met vrijdag 26 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.

Abcoude, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Molenweg
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 maart 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 
Molenweg 1391 CG in Abcoude. Dit in verband met verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van maandag 8 maart tot en met maandag 19 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). 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening 
zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Mijdrecht, verkeersbesluit inrichten openbare parkeerplaats tot 
gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij  Bisschop Koenraadstraat 
32, 3641AA in Mijdrecht.   

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 5 maart 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

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 Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat 
uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige 
voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft 
gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van 
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege COVID-19 
maatregelen 
Het college heeft op 16 februari 2021 besloten de Richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied 
vanwege COVID-19 maatregelen en de daarop gebaseerde gedoogbeschikkingen uitbreiding terrassen te verlengen tot 1 
november 2021. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 25 februari 2021 en is hier te vinden 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-58444.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. 

Verkiezing Tweede Kamer 2021 
Aanwijzen stembureaus en openingstijden

De burgemeester van De Ronde Venen maakt bekend dat bij besluit van 9 februari 2021 voor de  verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 de volgende stembureaus zijn aangewezen.

1.  Stembureaus voor de verkiezingsdag 17 maart 2021 
• De stembureaus; zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.
• De zitting is openbaar.

1 Gemeentehuis Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht

2 Bibliotheek AVV Dr. J. van de Haarlaan 8 3641 JW Mijdrecht

4 Verenigingsgebouw Ons Streven Engellaan 3 1427 AK Amstelhoek

5 De Springbok de Hoef Oostzijde 61 A 1426 AG de Hoef

6 voormalig PCBS de Hoeksteen Eendracht 6 3641 ML Mijdrecht

7 Veenlanden College Diamant 9 3641 XR Mijdrecht

8 Lokaal brede School Present Johan van Renessestraat 18 3641 KN Mijdrecht

12 Kids College Veenweg 118 A 3648 HC Wilnis

13 NH Verenigingsgebouw Herenweg 207 3645 DL Vinkeveen

14 EHBO Gebouw Lucas Pijlstaartlaan 1 A 3645 GR Vinkeveen

16 NH Gebouw De Roeping Kerkstraat 12 3648 AK Wilnis

19 CNS Abcoude Blomswaard 2 1391 VC Abcoude

20 De Angstelborgh Dorpszicht 22 1391 LX Abcoude

21 Dorpshuis de Vijf Bogen Prinses Margrietstraat 10 1396 JX Baambrugge

103 't Oude Parochiehuis Bozenhoven 152 3641 AJ Mijdrecht

109 VIOS clubgebouw Windmolen 77 3642 DA Mijdrecht

110 De Boei Vinkeveen 1, ingang 
Tuinderslaantje 

Kerklaan 32 3645 EV Vinkeveen

115 De Boei Vinkeveen 2, ingang 
Tuinderslaantje

Kerklaan 32 3645 EV Vinkeveen

117 De Willisstee Pieter Joostenlaan 24 3648 XR Wilnis

118 Dorpskerk Abcoude 1 Kerkplein 45 1391 GK Abcoude

122 Dorpskerk Abcoude 2 Kerkplein 45 1391 GK Abcoude

2. Stembureaus vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021.

Gemeentehuis Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht

De Boei Vinkeveen 1 Kerklaan 32 3645 EV Vinkeveen

De Willisstee Pieter Joostenlaan 24 3648 XR Wilnis

Dorpskerk Abcoude Kerkplein 45 1391 GK Abcoude

• De stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.
• De zitting is openbaar.

3. Afgiftepunt briefstemmers

Gemeentehuis De Ronde Venen Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht

Het afgiftepunt is geopend:
• op werkdagen van 10 t/m 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur 
• op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur.

4. briefstembureau, vooropening van de briefstemmen

Gemeentehuis De Ronde Venen Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht

Het briefstembureau is geopend:
• op maandag 15 maart van 09.00 tot 16.00 uur.
• Op dinsdag 16 maart van 16.00 tot 21.00 uur.
• De vooropening is openbaar.

5. locatie voor de telling van de vervroegd uitgebrachte stemmen en de briefstemmen

Gemeentehuis De Ronde Venen Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht

• Het gemeentehuis is voor deze stemopneming geopend van 07.30 uur tot einde telling.
• Is de stemopneming afgerond vóór 21.00 uur dan zal er geschorst worden tot 21.00 uur.
• De stemopneming is openbaar.

Bij een grote hoeveelheid te tellen stemmen kan als extra tellocatie uitgeweken worden naar het Werkcentrum,  Rondweg 
1A, 3641SC Mijdrecht. Nadere informatie hierover bij het gemeentehuis.
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.
  

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Verkiezingsteam De Ronde Venen
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Plaats: Mijdrecht
Datum: 

De burgemeester voornoemd,
M. Divendal


