
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 

Gemeentenieuws 
Gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart zijn er verkiezingen voor de 
gemeenteraad. Iedereen die 18 jaar of ouder is 
en op 31 januari ingeschreven stond als inwoner 
van De Ronde Venen mag stemmen. Om drukte 
in stembureaus te vermijden, kan op 4 plekken 
in de gemeente ook op 14 en 15 maart gestemd 
worden. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 
21.00 uur.

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas 
nodig. U krijgt de stempas thuisgestuurd. 
De stempas wordt naar het adres gestuurd 
waar u op 31 januari 2022 stond ingeschreven. 
Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u 
uw stempas kwijt? Vraag een vervangende 
stempas aan bij de gemeente. Neem naast 
uw stempas ook een identiteitsbewijs mee 
naar het stembureau. Als identiteitsbewijs 
geldt een Nederlands paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart.

Verkiezingsdebat
De gemeente organiseerde samen met RTV 
Ronde Venen op 7 maart een verkiezingsdebat. Hieraan namen alle lijsttrekkers deel. Het debat is 
na te kijken op YouTube. U vindt de link op de gemeentelijek website.

Kieskompas
Inwoners die nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen of nog twijfelen, kunnen 
gebruikmaken van Kieskompas. Kieskompas is een hulpmiddel waarmee u kunt zien welke partij 
het dichtst bij uw denkbeelden staat. Inwoners die van het programma gebruikmaken, krijgen 
dertig stellingen voorgelegd over verschillende actuele lokale onderwerpen, onder andere op 
het gebied van verkeer en vervoer, sociaal beleid, woningbouw en financiën. Als alle stellingen 
zijn ingevuld is in een oogopslag te zien met welke politieke partij de gebruiker de meeste 
overeenkomsten heeft. 
Kieskompas is te vinden via www.derondevenen.nl of rechtstreeks te benaderen via 
https://derondevenen.kieskompas.nl/. 
Op de gemeentelijke website is meer informatie te vinden over de gemeenteraadsverkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen
14*, 15* en 16 maart 2022

*Op deze dagen alleen stemmen in 4 stembureaus

Meer weten? Kijk op www.derondevenen.nl

Weet u al 
wat u stemt?

Gratis compost halen op 
26 maart

Zaterdag 26 maart is het Landelijke 
Compostdag. Tijdens deze dag kunnen 
inwoners van De Ronde Venen tussen 9.00 en 
12.00 uur gratis 2 zakken compost halen. Met 
deze actie wil de gemeente haar inwoners 
bedanken voor hun inspanningen om GFTE-
afval gescheiden aan te leveren. 

De ophaalpunten zijn: 
•  Parkeerterrein Algemene Begraafplaats 

Wilnis (Ringdijk)
•  KringKoop Mijdrecht, Constructieweg 66 
•  Afvalbrengstation Abcoude, Bovenkamp 15
Per voertuig mogen maximaal 2 zakken 
compost worden meegenomen. Kom op tijd, 
want op is op.  

Compost is goed voor de tuin én het milieu
Compost is een echt kringloopproduct: 
organisch materiaal van de bodem komt 
weer terug in diezelfde bodem. Het is perfect 
voor gebruik in de tuin. De natuurlijke 
bodemverbeteraar stimuleert de groei van 
bloemen en planten op een milieuvriendelijke 
wijze, het reguleert de waterhuishouding en 
zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. 
Gemengd met tuinaarde is compost geschikt 
voor alle tuinplanten. Het hergebruik van GFTE-
afval heeft een positief effect op het milieu. Zo 
legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor 
het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus 
in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Kapvergunning voor bomen langs Bovendijk
Voor 112 bomen langs de Bovendijk in Wilnis is 
een kapvergunning aangevraagd. De Bovendijk 
wordt vanaf september grondig opgeknapt en 
vernieuwd. De dijk wordt opgehoogd, van nieuw 
asfalt voorzien en verkeersveiliger gemaakt. 
De bomen worden door het werk aangetast 
en zullen dan niet overleven. Daarom worden 
ze gekapt. Als het werk is afgerond worden 
alle bomen vervangen door nieuwe, jonge 
bomen die maximaal 7 meter hoog worden. 
Een overzicht van de te planten boomsoorten 
en locaties is te vinden op de gemeentelijke 
website. Dit kan door naar de website te gaan en onderaan te klikken op ‘werkzaamheden’. U 
vindt het onderhoud aan de Bovendijk bij de maand september.

Regeling voor 
instandhoudingssubsidie 
verandert
Tot en met 31 maart 2022 vragen eigenaren 
weer instandhoudingssubsidie aan voor 
rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een kerk, molen of fabriek. 
Goed om te weten is dat de Subsidieregeling 
instandhouding monumenten (Sim) op een 
aantal punten is veranderd. Hierdoor sluit de 
regeling beter aan bij de instandhoudings- en 
verduurzamingsopgave waar we voor staan. 
Ook beperkt dit de financiële overvraag op de 
Sim. 

Meer weten? 
Ga naar https://www.cultureelerfgoed.nl/
onderwerpen/subsidie-instandhouding-
ri jksmonumenten/nieuws/2021/12/22/
regeling-voor-instandhoudingssubsidie-
verandert. 

Werkzaamheden
Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting Demmerik
De Demmerik is tussen huisnummers 15 A / 46 B en de huisnummer 35 / 84 vanaf 14 maart  7.00 
uur tot 3 april 2022 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Deze maatregel is nodig voor boringen en de 
aanleg van een trace in opdracht van Quint en van Ginkel. Het verkeer kan passeren, maar houd 
rekening met een langere reistijd. 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met L. 
Kapoen van de firma Quint en van Ginkel via 030 – 66 68 243.

Abcoude, gehele wegafsluiting Beukenhof
De Beukenhof is nabij huisnummer 5 op 15 maart van 07.00 uur tot 16.00 uur in zijn geheel 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers geldt deze wegafsluiting niet. Deze 
maatregel is nodig voor het realiseren van een waterleiding aansluiting door Van Vulpen.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
mevrouw G. van Wijk van de firma Van Vulpen via 06 – 48 33 32 78.
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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

Website
www.derondevenen.nl

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 offi ciële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
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.



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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Vinkenkade 77 R44 in Vinkeveen Realiseren van een onderheid betonterras Z/22/195123 01-03-2022

Laan van Binnenrust 18 in Abcoude Het vervangen van een bestaande berging 
/ atelier

Z/22/195271 03-03-2022

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 
verzonden

Koraal 68 in Mijdrecht Plaatsen stapels stenen voor opnieuw 
bestraten tuin voor de periode 18 maart t/m 
20 maart 2022

Z/22/004644 02-03-2022

Baan 3 in Wilnis Plaatsen tijdelijke container in verband met 
een verbouwing woning voor de periode 7 
maart t/m 14 maart 2022

Z/22/004951 02-03-2022

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.

Stembureaus De Ronde Venen
Locatie overzicht van de stembureaus. U kunt in elk stembureau in De Ronde Venen stemmen.

Locatie Adres Plaats Datum Tijd

Gemeentehuis Croonstadtlaan 111, 
3641 AL

Mijdrecht Maandag 14 maart 
Dinsdag 15 maart 
Woensdag 16 maart

07:30-21:00 uur

Tennisvereniging Mijdrecht 
(TVM)

Dr. J. van de Haarlaan 7, 
3641 JW

Mijdrecht Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

OBS de Eendracht Eendracht 7, 3641 ML Mijdrecht Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

Veenlanden College Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

't Oude Parochiehuis Bozenhoven 152, 3641 AJ Mijdrecht Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

Lokaal brede School Present Johan van Renessestraat 
20, 3641 KN

Mijdrecht Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

VIOS clubgebouw Windmolen 77, 3642 DA Mijdrecht Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

De Springbok de Hoef Oostzijde 61 A, 
1426 AG

de Hoef Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

Verenigingsgebouw Ons Streven Engellaan 3, 1427 AK Amstelhoek Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

NH Verenigingsgebouw Herenweg 207, 3645 DL Vinkeveen Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

EHBO Gebouw Lucas Pijlstaartlaan 1 A, 3645 GR Vinkeveen Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

De Boei Vinkeveen, ingang 
Tuinderslaantje

Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen Maandag 14 maart 07.30 - 21.00 uur

NH Gebouw De Roeping Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

Kids College Veenweg 118 A, 3648 HC Wilnis Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

CNS Abcoude Blomswaard 2, 1391 VC Abcoude Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

De Angstelborgh Dorpszicht 22, 1391 LX Abcoude Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

Dorpskerk Abcoude Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude Maandag 14 maart 
Dinsdag 15 maart 
Woensdag 16 maart

07.30 - 21.00 uur

Dorpshuis de Vijf Bogen Prinses Margrietstraat 10, 
1396 JX

Baambrugge Woensdag 16 maart 07.30 - 21.00 uur

De Willisstee Pieter Joostenlaan 24, 
3648 XR

Wilnis Maandag 14 maart 
Dinsdag 15 maart 
Woensdag 16 maart

07.30 - 21.00 uur

VERKIEZINGEN  GEMEENTERAAD

BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente De Ronde Venen maakt ingevolge artikel P 20, lid 2, van de Kieswet bekend, dat op 
21 maart 2022, te 10.00 uur, in een openbare zitting van dat bureau in Mijdrecht, Croonstadtlaan 
111, ingang Raadhuisplein de uitslag van de op 16 maart 2022 gehouden verkiezing zal worden 
bekendgemaakt.
De zitting is digitaal bij te wonen. Een link voor het digitaal bijwonen van deze zitting wordt op de 
website van de gemeente gepubliceerd.

Plaats: Mijdrecht
Datum: 3 maart 2022

De voorzitter voornoemd, Maarten Divendal

Bekendmakingen en mededelingen (week 10 – 11 maart 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 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

Sandbergstraat 33 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel Z/22/196912 24-02-2022

Dominee Bleekerhof 49 in Abcoude Realiseren opbouw op bestaande uitbouw Z/22/196909 24-02-2022

Kwikstaart 38 in Mijdrecht Vergroten kozijn voorgevel Z/22/196916 24-02-2022

Nicolaas vd Steenstraat 32 in Mijdrecht Het realiseren van een dakopbouw met 
eenzijdige nokverplaatsing

Z/22/196896 23-02-2022

Gein-Zuid 10 in Abcoude Tijdelijke vergunning voor realisatie van 
mestopslag

Z/22/196991 25-02-2022

Tuinderslaan 4 in Mijdrecht Uitbreiding; verhogen van goot en wijzigen 
van gevels

Z/22/197000 25-02-2022

Winkeldijk 20 C in Vinkeveen Omzetting van recreatiebestemming naar 
woonbestemming woonark

Z/22/197007 27-02-2022

Prinses Beatrixstraat 27 in Baambrugge Plaatsen dakkapellen aan voor- en 
achterzijde woning

Z/22/197005 26-02-2022

Dorpsstraat 29 in Mijdrecht Vernieuwen gevelpuien Z/22/197047 28-02-2022

Herenweg 3 in Vinkeveen Nieuwbouw kantoorruimte en 5 
appartementen

Z/22/197066 28-02-2022

Burg de Beaufortlaan 11 in Abcoude Het realiseren van een muurdoorbraak Z/22/197096 28-02-2022

Bovendijk 20 in Wilnis Kapvergunning, dijkophoging en 
wegonderhoud

Z/22/197153 01-03-2022

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:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Godebaldstraat 14 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een container voor 
verbouwing van woning

Z/2022-005082 21-02-2022

Nobel 1 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen mobiele kraan voor 
hijswerkzaamheden naar het dak

Z/2022-005522 24-02-2022

Trasmolen 11 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een container en een 
keet voor dak werkzaamheden

Z/2022-005859 01-03-2022

Zilverschoon 87 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een container voor 
eruit halen oude bestrating en opruimen

Z/2022-006262 04-03-2022

Kloosterhof 14 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een container, mobiel 
toilet, en een bouwkeet voor schilder- 
onderhoud werkzaamheden aan de 2 
woonblokken

Z/2022-006224 05-03-2022

Pijlstaartlaan 30 in Vinkeveen Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/2022-005847 01-03-2022

Houtzaagmolen 21 in Mijdrecht Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/2022-005919 01-03-2022

Julianalaan 1 in Mijdrecht Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/2022-006358 07-03-2022

sluijterstraat 8 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een container voor 
verbouwing

Z/2022-006341 07-03-2022

Zwaan 52 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een container voor 
verbouwing badkamer

Z/2022-006355 07-03-2022

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

Souverein 1 in Mijdrecht Plaatsen van zonnepanelen aan de zijgevel 
van de woning

Z/22/194634 03-03-2022

Meerzicht 28 in Abcoude het realiseren van een schuine dakopbouw 
aan achterzijde

Z/22/194796 02-03-2022

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:

Datum Evenement/aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 23 april 2022 Groenmarkt 09.00 uur – 17.00 uur Raadhuisplein 3641 in 
Mijdrecht

plantenmarkt

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 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.


