Gemeentenieuws
Werk voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid

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
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.

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.

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

De gemeente informeert u over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kijk
hiervoor op www.derondevenen.nl/corona

Wethouder Alberta Schuurs ondertekent het
convenant Hoofdzaak Werk in aanwezigheid van
bedrijfsleider Floor Groenendijk van de Kringkoop.

De Ronde Venen is 1 van de 8 gemeenten uit de regio die het convenant heeft ondertekend.
Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen zijn
de andere. Maar ook het UWV, WSP Groot-Amsterdam, Sociaal Werkkoepel, RWC Amsterdam,
Arkin, Roads, GGZ InGeest en VNO-NCW zijn erbij betrokken. Het doel is om in 2023 in de regio 100
begeleidingstrajecten ingezet te hebben die leiden naar betaald werk. Een mentaal veerkrachtige
en inclusieve arbeidsmarkt moet zo bereikt worden.

Dienstregeling buslijn 130 tijdelijk aangepast

U kunt het gemeentehuis alleen
bezoeken als u een afspraak heeft.

Openingstijden

Wethouder Alberta Schuurs heeft het
convenant Hoofdzaak Werk ondertekend.
Hierin staan afspraken om meer mensen met
een psychische kwetsbaarheid aan het werk
te helpen door begeleidingstrajecten. De
ondertekening vond plaats bij de Kringkoop in
aanwezigheid van Floor Groenendijk. Kringkoop
is een belangrijke werkgever voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel mensen
met een psychische kwetsbaarheid zitten thuis,
terwijl ze wel kunnen en graag willen werken.
Werk is belangrijk en helpt om psychisch
gezond te blijven of weer gezond te worden.

De dienstregeling van buslijn 130 van Syntus is vanaf 3 januari 2022 op doordeweekse dagen
tijdelijk aangepast. Buslijn 130 (Breukelen-Mijdrecht_Uithoorn) rijdt vanaf 3 januari niet meer naar
Uithoorn Busstation, maar tot aan de Guido Gezellelaan. De aanpassing is nodig in verband met
de aanleg van de Uithoornlijn, een snelle tramverbinding tussen Amsterdam en Uithoorn.
Als gevolg van de aanleg van de Uithoornlijn is de busbaan dicht en kan de bus niet op tijd bij
het Busstation Uithoorn komen. Buslijn 130 rijdt daarom op maandag t/m vrijdag tot de halte
Guido Gezellelaan in Uithoorn. Reizigers kunnen daar overstappen op de lijnen 347 en 348 van
Connexxion naar het Busstation in Uithoorn en naar Amstelveen. In het weekend wordt er wel
doorgereden naar Uithoorn Busstation.
Vanaf half maart rijdt buslijn 130 weer door tot aan Uithoorn Busstation. Reizigers richting
Hoofddorp kunnen nog wel hinder ondervinden van de aanlegwerkzaamheden en kunnen te
maken krijgen met extra reistijd. Meer informatie is te vinden op www.syntusutrecht.nl/lijn130.

Vaccinatielocatie in Bowling Mijdrecht dicht tot 1
februari 2022
Om de boostercampagne sneller te laten verlopen, sloot half december de vaccinatielocatie bij
de bowling in Mijdrecht. Deze sluiting is nu verlengd tot 1 februari 2022. Inwoners kunnen hun
vaccinatie halen bij de grote locaties in de provincie. Deze zijn in Utrecht (Jaarbeurs en Hoog
Catharijne), Amersfoort (Rijtuigenloods en Meander Medisch Centrum), Houten, Nieuwegein,
Veenendaal en Woerden.
Tijdelijke sluiting tot 1 februari
GGD regio Utrecht staat voor de grote opgave om alle inwoners van provincie Utrecht voor eind
januari een boostervaccinatie te geven. Elke dag zetten de medewerkers van de GGD 20.000
boosterprikken. De grotere locaties zijn het best geschikt om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk
mensen te vaccineren.

Samen
voor een
veilige
buurt Samen

Waarom is de vaccinatielocatie in Bowling Mijdrecht dicht?
Een kleine locatie heeft in verhouding meer medewerkers nodig. Denk aan prikkers, hosts,
administratief medewerkers, EHBO’ers en artsen. Deze medewerkers zijn hard nodig op de
grote vaccinatielocaties om al inwoners van de provincie zo snel mogelijk een booster te geven.
Wanneer er ruimte is om de vaccinatielocatie in Bowling Mijdrecht eerder te openen, doet GGD
regio Utrecht dit natuurlijk meteen. Zodat het voor iedereen makkelijker is om een vaccinatie te
halen.
Inwoners die al een afspraak hebben bij Bowling Mijdrecht krijgen hierover bericht
GGD regio Utrecht plant mensen zo snel mogelijk opnieuw in, op een andere locatie.
Meer weten over de boosterprik?
Ga naar www.ggdru.nl. Met uw DigiD maakt u online een vaccinatieafspraak voor uw boosterprik
of tweede prik via www.planjeprik.nl. Plant u liever telefonisch een afspraak of heeft u vragen?
Het callcenter van GGD regio Utrecht is bereikbaar op 030 630 54 00.

Download de app
of meld u aan op
burgernet.nl

Nieuws over corona
voor inwoners en
ondernemers

voor een
veilige
buurt
Download de app
of meld u aan op
burgernet.nl

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

Het Servicepunt is bereikbaar voor iedereen
Het Servicepunt is 5 dagen in de week bereikbaar
voor alle inwoners. We zijn er voor jong en oud.
Geen vraag is te gek. We helpen u met vragen
waar u zelf niet uitkomt of waarmee niemand
in uw omgeving u kan helpen.
We helpen u bij kleine en grote vragen
•		
Ik woon alleen. Mijn gezondheid gaat
achteruit en zelfstandig wonen wordt lastig.
•		Mijn vader heeft dementie. Ik wil weten
welke dagbesteding er is.
•		Wij hebben zorgen over onze puberdochter.
Het is elke dag ruzie thuis.
•		Mijn zoon heeft een handicap. Ik denk dat
hij extra ondersteuning nodig heeft.
•		Wij gaan uit elkaar. Wij hebben hulp nodig
om dit goed te regelen.
•		Ik wil graag aan het werk. Het lukt me niet
om een baan te vinden.
•		Mijn inkomen is laag en mijn zorgkosten
zijn hoog. Ik zoek een regeling.
•		Ik moet een digitaal formulier opsturen. Ik
kan niet overweg met een computer.
We denken mee, geven informatie en advies
Onze service kost u niets. We zoeken samen
naar een oplossing en regelen wat we direct
kunnen doen. Hebben we het antwoord niet?
Dan zoeken we uit wie u verder kan helpen.
We verwijzen door naar andere organisaties.
Zo vertelt een inwoner: “Mijn inkomen is soms
krap om van rond te komen. Het Servicepunt
heeft geregeld dat de Voedselbank mij af en
toe boodschappen geeft. Ook ben ik in contact
gebracht met een budgetmaatje die mij helpt
mijn financiën op orde te krijgen en mij leert
leven met mijn eigen budget.”
Soms is er meer tijd nodig om een vraag te
bespreken. Vaak is een antwoord snel gegeven.
We helpen ook bij formulieren invullen,
declaraties indienen, DigiD aanvragen en
documenten inscannen. Op elke locatie is een
computer beschikbaar om zelf gebruik van te
maken. Zo vertelt een inwoner: “Ik heb zelf
geen computer. Daarom kom ik elke maand
naar het Servicepunt. Ik geef mijn inkomsten
door aan het UWV en dien de declaraties in bij
mijn zorgverzekering. Fijn dat ze er zijn.”
Bel of mail voor een afspraak
Heeft u een vraag of wilt u een afspraak
maken? Neem dan contact met ons
op. Bel 0297 58 76 00 of mail info@
servicepuntderondevenen.nl. Kijk ook op onze
website www.servicepuntderondevenen.nl.
Hier vindt u al veel antwoorden op uw vragen.
Het Servicepunt is open op afspraak.

Kerstbomeninzameling op woensdag 12 januari 2022
Ook dit jaar kunnen kerstbomen worden ingeleverd op verschillende plaatsen in de gemeente.
Op woensdag 12 januari 2022 is dit mogelijk. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de
coronamaatregelen.
Kerstbomen zonder kruis, spijkers of kluit kunnen worden ingeleverd. Voor elke ingeleverde
kerstboom, ontvangt u € 0,50. Kijk hieronder op welke plaatsen en tijden de bomen kunnen
worden ingeleverd.
Ophalen kerstbomen vanaf 20 stuks
Heeft u 20 kerstbomen of meer? Dan komt de gemeente die bij u ophalen, als u dit vooraf
aanvraagt. U kunt dit aanmelden tot en met dinsdag 11 januari, 15.00 uur via onze website www.
derondevenen.nl.

De Hoef
Merelslag, nabij speelplaats, aan De Hoef Oostzijde

13.00 - 14.00 uur

Mijdrecht
Diamant, ter hoogte van rioolgemaal
Paltrok, grasveld bij Viergang
Parkeerterrein aan de Grutto
Zuster den Hertoglaan, oude marktplein
Pimpernel achterzijde zwembad

13.00 - 15.30 uur
13.00 - 15.30 uur
13.00 - 16.00 uur
13.00 - 13.30 uur
13.45 - 14.30 uur

Vinkeveen
Loopveltweg, bij trapveld met glasbak
Winkelcentrum Zuiderwaard, parkeerterrein, ingang Plevierenlaan

13.00 - 15.30 uur
13.00 - 16.00 uur

Abcoude
Afvalbrengstation Bovenkamp

13.00 - 15.00 uur

Amstelhoek
Piet Heinlaan, nabij vijver
Menno Simonszstraat, hoek Mennonietenbuurt

Waverveen
Selijnsweg, nabij speelplaats

14.30 - 15.30 uur

13.00 - 13.45 uur
13.45 - 14.00 uur

Baambrugge
Ichthus School, prinses Margrietstraat

13.00 - 15.00 uur

Wilnis
Julianastraat hoek Raadhuisstraat
Pieter Joostenlaan (CSW)
Wagenmaker

13.00 - 13.45 uur
13.00 - 16.00 uur
14.00 - 14.45 uur

Werkzaamheden
Vinkeveen, gehele afsluiting Spoordijkbrug
Locatie afsluiting:
De Spoordijkbrug (fiets/voetgangersbrug) aan de Ringdijk te Vinkeveen is in verband met een
renovatie in helemaal afgesloten van 10 januari 2022 7.00 uur t/m 7 maart 2022: 16.00 uur.
Reden afsluiting:
De Spoordijkbrug wordt gerenoveerd, er wordt onder andere een nieuw brugdek aangebracht.
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer S.
van Dam van gemeente De Ronde Venen: 0297 29 18 83.
Mijdrecht, verkeershinder Bozenhoven
Locatie afsluiting:
De Bozenhoven is bij huisnummer 132 op 11 januari van 7.00 uur t/m 13.00 uur gedeeltelijk
afgesloten. Verkeersregelaars regelen dan het verkeer. U kunt passeren, maar houd rekening
met een langere reistijd.

Reden afsluiting:
De gedeeltelijke afsluiting is nodig om een boogzinker onder de weg door te maken voor het
leggen van kabels en leidingen.
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met mevrouw
G. Goffi van BAM Infra Telecom B.V.: 0348 47 98 40.
Abcoude, verkeershinder Poelestein
Locatie afsluiting:
De parkeerplaatsen aan de Poelestein bij huisnummers 12 t/m 20 zijn op 19 januari 2021 van
07.00 uur t/m 16.00 uur afgesloten. In verband met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk
deze dag hier niet te parkeren.
Reden afsluiting:
Deze maatregel is nodig vanwege het verwijderen van een gasleiding in opdracht van Stedin
Netbeheer B.V.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met
mevrouw M. Kuipers van de firma Van Voskuilen B.V. via T. 06 25 71 68 74.

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 1 – 7 januari 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 volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
ontvangen

Landzicht 18 in Abcoude

Erker aan de voorzijde

Z/21/193711

16-12-2021

Kievitslaan 34 in Vinkeveen

Dak verhoging

Z/21/193733

16-12-2021

Torenlaan 31 in Abcoude

Het uitbreiden van de bestaande woning

Z/21/193756

16-12-2021

Veldweg in Waverveen

Aanleggen van een dam

Z/21/193758

16-12-2021

Veldweg 3 in Waverveen

Herbouw landbouwberging

Z/21/193818

17-12-2021

Botsholsedijk 3 A in Waverveen

Het slopen van 2 schuren en het bouwen een Z/21/193823
werktuigenberging

17-12-2021

Waverveense pad 15 B 30 in Vinkeveen

Nieuwbouw chalet

Z/21/193852

20-12-2021

Baambrugse Zuwe 141 D in Vinkeveen

Verplaatsen en bouwen van toegangsbrug

Z/21/193889

20-12-2021

Rijksstraatweg 39 in Baambrugge

Verplaatsen carport

Z/21/193890

20-12-2021

Gein-Zuid 26 in Abcoude

Renovatie dakconstructie

Z/21/194029

22-12-2021

Stationsstraat 14A in Abcoude

Plaatsing tuinkast op rioolzone tuin

Z/21/194068

23-12-2021

Zonnekroon 14 in Mijdrecht

Dakkapel aan voorzijde woning

Z/21/194074

11-10-2021

Angsteloord 57 in Abcoude

Plaatsen nieuwe dakkapel voorgevel

Z/21/194162

27-12-2021

Loopveltweg 57 in Vinkeveen

Realiseren werkruimte bovenop de huidige
garage met een opbouw

Z/21/194196

27-12-2021

Baambrugse Zuwe 115A in Vinkeveen

Uitbreiding van het gefundeerde gedeelte
van de voortuin

Z/21/194217

28-12-2021

Bozenhoven 49 in Mijdrecht

Verbouwen van de woning

Z/21/194231

28-12-2021

Bloemhaven 20 in Vinkeveen

Uitbreiden van de bestaande dakkamer

Z/21/194250

29-12-2021

Mijdrechtse Zuwe 31 in Amstelhoek

Aanpassing genieloods

Z/21/194212

22-12-2021

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
verzonden

Zilverschoon nabij 30 in Abcoude Ontheffing inrichten tijdelijke bouwplaats voor
Z/21/0012613
onderhoudswerkzaamheden woningen in opdracht van
GroenWest

21-12-2021

Ereprijs nabij 43 in Abcoude

21-12-2021

Ontheffing plaatsen tijdelijke container voor
verbouwing woning

Z/21/0012557

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:
Zaaknummer

Datum
verzonden

Z/21/187519

13-12-2021

Gein-Noord 78 in Abcoude

Wijzigen achtergevel bijgebouw, overkapping
Z/21/191221
aan voorgevel bijgebouw en verkleinen zwembad

16-12-2021

Plaswijk 62 in Vinkeveen

Het vervangen van bestaande verdieping door
verdieping met vliering

Z/21/191512

30-12-2021

Ruwelspad 1 in Abcoude

Herbouw Kantine en Kleedkamers

Z/21/191539

30-12-2021

Globale locatie

Omschrijving

Dominee Bleekerhof 33 in Abcoude Wijzigen voorgevel/garage en kapsalon aan huis

Verleende omgevingsvergunningen

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

Zaaknummer

Datum
verzonden

De Borsaliastraat 35 in Mijdrecht Het vervangen van de kozijnen in de voorgevel
en het vangen van de gevelbekleding op de
voorgevel van het gebouw.

Z/21/190099

21-12-2021

Globale locatie

Marickenlaan 69 in Wilnis

Dakkapel aan voorzijde woning

Z/21/191898

21-12-2021

Willem van Abcoudelaan 5 in
Abcoude

Uitbreiden hoekwoning aan zij- en achtergevel plaatsen dakkapel aan achterkant

Z/21/190063

22-12-2021

Vervolg - Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 1 – 7 januari 2022)
Viergang 3 in Mijdrecht

Realiseren dakopbouw op garage/berging

Z/21/188491

7-12-2021

Botsholsedwarsweg 4E in
Waverveen

Bouwen van een woning

Z/21/187021

22-12-2021

Koningsvarren 8 Abcoude

Plaatsen van erfafscheiding

Z/21/187707

27-12-2021

Amsterdamsestraatweg 10 in
Abcoude

Plaatsen van zonnepanelen

Z/21/190977

27-12-2021

Dominee Bleekerhof 33 in
Abcoude

Wijzigen voorgevel/garage en kapsalon aan huis

Z/21/187519

27-12-2021

Baambrugse Zuwe 143 I in
Vinkeveen

Wijziging op een verleende vergunning voor
nieuwe bedrijfswoning

Z/21/189061

27-12-2021

Blomswaard 25 in Abcoude

Uitbreiding bestaande woning

Z/21/186988

27-12-2021

Oostanderweg 11 in Mijdrecht

Oprichten van een vrijstaande woning

Z/21/190589

29-12-2021

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

Dorpsstraat nabij 1 in Mijdrecht

Ontheffing plaatsen tijdelijke bouwhekken
voor verbouwing voormalig kantoor ABN door
Van der Leij Bouwprojecten B.V. in Amsterdam
voor de periode 10 januari t/m 1 augustus 2022

Z/21/0012042

29-12-2021

Ereprijs nabij 43 in Abcoude

Ontheffing plaatsen tijdelijke container voor
een verbouwing woning door SekuBouw in
Volendam voor de periode 27 december 2021
t/m 10 februari 2022

Z/21/0012557

29-12-2021

Zilverschoon nabij 30 in Abcoude

Ontheffing inrichten tijdelijk bouwplaats
i.v.m. onderhoud en schilderwerkzaamheden
complex 3018 Zilverschoon 1 t/m 93 (in
opdracht van GroenWest) door Talen West
B.V., Energieweg 6, 8251 KL te Dronten voor de
periode 17 januari t/m 25 maart 2022.

Z/21/0012613

05-01-2022

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.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Zonnekroon 14 in Mijdrecht

Dakkapel op woning

Z/21/194074

27-12-2021

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, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

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

Rijksstraatweg 87 in Baambrugge

Herstel biodiversiteit Paddenburg

Z/21/187420

21-12-2021

Industrieweg 56A in Mijdrecht

Gebruik van sportschool naar sportschool
met catering

Z/21/192099

22-12-2021

Ontwerp 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

Zaaknummer

Datum
verzonden

Constructieweg 25A in Mijdrecht

Revisie aanvraag bouwen-milieu

Z/21/178323

29-12-2021

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.

Abcoude, verkeersbesluit voor het instellen van een 30 km/h-zone

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit
betreft de volgende verkeersmaatregel:
Het veranderen van een 50 km/h-zone in een 30 km/h-zone met bijbehorende verkeersmaatregelen op de Burgemeester
Des Tombeweg in Abcoude.
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 31 december 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.

Ontwerp besluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning tankstation Esso
Nijpoort Rijksweg A27 1 in Groenekan, onderdeel milieu
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben op 27 december 2021 het besluit genomen om
de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu van 10 oktober 1989 die is afgegeven aan Esso Nederland B.V. voor een
tankstation inclusief LPG op het adres Rijksweg A27 1 in Groenekan ambtshalve te wijzigen op grond van artikel 2.30 en 2.31 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ambtshalve wijziging is geregistreerd onder zaaknummer Z/21/182022. De
stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage zes weken en start op 31 december 2021.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij de
Omgevingsdienst regio Utrecht Postbus 13101, 3507 LC Utrecht. 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.
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2022
De raad heeft op 29 november 2021 de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2022 vastgesteld. Dit besluit is
gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-447819.html. De APV 2022 is hier te vinden op lokaleregelgeving.
overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR666257/1
Legesverordening De Ronde Venen 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Legesverordening De Ronde Venen 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het
elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464914.html. De legesverordening 2022
is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl:
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667730/1.
Verordening afvalstoﬀenheﬃng 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening afvalstoffenheffing 2022
vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb2021-464949.html . De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl:
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667744/1 .
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022
vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb2021-464946.html . De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl:
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667741/1 .
Verordening forensenbelasting 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening forensenbelasting 2022
vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb2021-464956.html . De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl:
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667749/1 .
Verordening hondenbelasting 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening hondenbelasting 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het
elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464954.html .
De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl:
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667747/1 .
Verordening liggeld woonschepen 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening liggeld woonschepen 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het
elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464967.html .
De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667757/1 .
Verordening marktgelden 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening marktgelden 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het
elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464964.html . De verordening is hier te
vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667756/1 .
Verordening onroerende zaakbelastingen 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening onroerende zaakbelastingen 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd
in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464942.html . De verordening is
hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667740/1 .
Verordening parkeerbelastingen 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening parkeerbelastingen 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het
elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464962.html . De verordening is hier te
vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667753/1 .
Verordening rioolheﬃng 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening rioolheffing 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het
elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464958.html . De verordening is hier te
vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667750/1 .
Verordening toeristenbelasting 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening toeristenbelasting 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het
elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464973.html . De verordening is hier te
vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667759/1 .
Verordening watertoeristenbelasting 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening watertoeristenbelasting 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in
het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464996.html . De verordening is hier
te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667762/1 .
Wegsleepverordening De Ronde Venen 2022
De raad heeft op 16 december 2021 de Wegsleepverordening De Ronde Venen 2022
vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb2021-464933.html. De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.
nl/CVDR667737/1. Officiële publicatie op www.officielebekendmakingen.nl
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als
service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend
aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze
beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

Vervolg - Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 1 – 7 januari 2022)
VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD - KANDIDAATSTELLING
De burgemeester van De Ronde Venen maakt het volgende bekend:
1. Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente plaatshebben.
Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres Croonstadtlaan 111 bij het daar gevestigde centraal stembureau
van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.
2. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
- de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke
groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden op het
gemeentehuis verstrekt.
Plaats: Mijdrecht
Datum: 3 januari 2022
De burgemeester voornoemd,
Maarten Divendal

Stembureauleden gezocht voor gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Kiezers kunnen al op maandag 14 en
dinsdag 15 maart 2022 hun stem uitbrengen in de zogenoemde vroegstembureaus. Op deze 3 dagen worden verschillende
locaties in onze gemeente ingericht als stembureaus. Gemeente De Ronde Venen is op zoek naar inwoners uit onze
gemeente die ouder zijn dan 18 jaar en die op een stembureau willen zitten.
Meld u aan
U kunt zich aanmelden via deze link: https://derondevenen.stembureauportal.nl/nieuwe-leden/. We zoeken vooral
mensen voor woensdag 16 maart. De stembureaus zijn dan open van 7.30 tot 21.00 uur. Alleen op woensdag 16 maart
worden de stemmen geteld. Dit gebeurt na 21.00 uur.
Online training volgen
Voor het werk op een stembureau is het van belang om op de hoogte te zijn van de (wettelijke) regels die van toepassing
zijn. Daarom moeten alle stembureauleden een online training volgen. Deze wordt afgesloten met een toets. Slaagt u voor
de toets? Dan kunnen wij u indelen op een stembureau. Ook als u in het verleden een certificaat heeft gehaald, moet u deze
training volgen. In februari krijgt u nader bericht over de training.
Indelen op stembureau
Als u slaagt voor de toets, kunt worden ingedeeld op een stembureau. Het is geen garantie dat u echt wordt ingedeeld.
Wordt u niet ingedeeld? Dan ontvangt u een vergoeding van € 25,-.

Let op: Staat u op de kandidatenlijst van een politieke partij in gemeente De Ronde Venen die meedoet aan de
gemeenteraadsverkiezingen? Dan kunt u niet ingedeeld worden op een stembureau.
Vergoedingen per verkiezingsdag:
Voorzitters woensdag

€ 200,-

Stembureauleden woensdag

€ 175,-

Tellers woensdag vanaf 20.45 uur tot einde

€ 40,-

Corona omstandigheden op 14-15-16 maart 2022
Afhankelijk van de situatie op deze dagen treffen wij voorzorgsmaatregelen. Met de genomen maatregelen kunnen wij u
verzekeren van een veilige verkiezingsdag.
Neem gerust contact op als u vragen heeft
Heeft u vragen? Bel met het team verkiezingen van gemeente De Ronde Venen via 0297 29 16 31. Of stuur een mail naar
verkiezingen@derondevenen.nl

