
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 

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 

Raadsvergadering
Hieronder vindt u een greep uit de 
agendapunten van de komende 
raadsvergadering.

Maandag 7 juni: Besluitnemende agenda
-  Jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Regio 

Utrecht ter kennisname, en zienswijze 1e 
ontwerp-begrotingswijziging 2021 en 
ontwerpbegroting 2022 ODRU

-  Wijziging statuten van stichting 
WerkwijSS-schoon en begroting 2022

-  Ontwerpjaarverslag en -rekening 2020 en 
ontwerpbegroting 2022 Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden

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

Vergadering politieke commissie
Volgende week vergadert de politieke commissie Zon en Wind. Op de agenda staat: 

Woensdag 9 juni: Politieke commissie Zon en Wind om 19.30 uur
- Beleidsnota zoekgebieden zonnevelden en windmolens

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

28 mei 2021

Coronaregels
5 juni tot en met minstens 30 juni 2021

Deze regels gelden van 5 tot en met minstens 30 juni 2021

Basisregels

Was je handen Houd afstand en  
ga weg als het druk is

Houd 1,5 meter afstand Is het druk? Ga dan weg

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Draag een mondkapje 
waar verplicht

Thuis Werk zoveel  
mogelijk thuis

Werk thuis als dat kan 

Max. 4 gasten  
per dag ontvangen

Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag en houd afstand van de gast

Buiten

Maximaal 4 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Max. 4 mensen
of 1 huishouden

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Kinderopvang  
en onderwijs

Kinderopvang voor  
0 tot en met 4 jaar 

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Buitenschoolse
opvang

Buitenschoolse opvang open

Basisschool

Basisscholen open

Middelbare  
school open

Middelbare scholen open  

Mbo en hoger  
onderwijs deels open

Winkels Alle winkels open

Alle winkels zijn open

Na 22.00 uur geen 
verkoop alcohol

Na 22.00 uur kun je geen alcohol kopen

Reizen
Vermijd drukte in 

het openbaar vervoer

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check www.wijsopreis.nl

Vakantie? Check 
www.wijsopreis.nl

Horeca Afhalen en bezorgen

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Restaurant en café 
6.00 - 22.00 uur

Restaurant en café open van 6.00 tot 22.00 uur Terras buiten open van 6.00 tot 22.00 uur

Terras buiten 
6.00 - 22.00 uur Discotheek

Discotheken zijn dicht

Sport Buiten en binnen

Binnen en buiten sporten toegestaan zonder 1,5 meter afstand 

Wedstrijden t/m 17 jaar

Wedstrijden tot en met 17 jaar zijn toegestaan

Binnenzwembad

Binnenzwembad is open Sauna is open Kleedkamers en douches zijn open

Sauna
Kleedkamer 
en douche

Bezoek aan: Bibliotheek

Bibliotheek is open

Museum

Museum is open 

Dierentuin  
en pretpark

Dierentuin en pretpark zijn open 

Bioscoop
en theater

Bioscoop en theater zijn open

Evenementen

Evenementen zijn verboden

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

Gratis compost halen op 
zaterdag 12 juni
Tijdens de Rondeveense Compostdag bedankt 
de gemeente haar inwoners voor hun 
inspanningen om het GFTE-afval gescheiden 
aan te leveren. Als dank mag elke inwoner 
gratis compost ophalen. 

Zaterdag 12 juni kunnen inwoners tussen 9.00 
en 12.00 uur 2 zakken compost gratis ophalen. 
Dit kan bij 1 van de ophaalpunten:
•  Ringdijk parkeerterrein algemene 

begraafplaats in Wilnis
•  Het afvalbrengstation in Abcoude 

(Bovenkamp 15)
•  De Kringkoop winkel Mijdrecht 

(Constructieweg 66)

Per voertuig mogen maximaal 2 zakken 
compost worden meegenomen. Wees er op tijd 
bij, want op = 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.

Eerste geadopteerde zitbankje in gebruik genomen
Aan de Voordijk in Abcoude is dinsdag 25 mei het eerste geadopteerde zitbankje in De Ronde Venen 
in gebruik genomen. Het bankje is geadopteerd door kinderen en kleinkinderen van mevrouw Nel 
van der Weijden-Van Eijk. Zij woonde vroeger aan de Laan van Binnenrust, bijna recht tegenover 
de plek waar het bankje nu staat.
Inwoners en bedrijven kunnen sinds vorig jaar een zitbankje in de gemeente sponsoren of adopteren. 
De gemeenteraad besloot dit mogelijk te maken om op deze manier meer en mooiere bankjes in 
de gemeente te krijgen. Als inwoners of bedrijven hiertoe besluiten kunnen ze een naamplaatje 
op de bank plaatsen. De familie van mevrouw Van der Weijden-Van Eijk vond de adoptie van het 
bankje een goed idee om hun moeder en oma te gedenken. Zij groeide, met 6 zussen en 2 broers, 
op in het huis tegenover het bankje en verhuisde later naar een vrijstaand huis een paar honderd 
meter verderop aan de Voordijk. Tijdens haar leven wandelde ze veel door Abcoude. Mevrouw Van 
der Weijden-Van Eijk overleed in mei vorig jaar. Een waardige afscheidsdienst was, als gevolg van 
de coronamaatregelen, niet mogelijk. Daarom werd besloten het bankje te adopteren.
Meer informatie over het adopteren van zitbankjes is te vinden op 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.

Maandag van 8.30 uur tot 20.00 uur
Op dinsdag tot en met vrijdag van 
8.30 uur tot 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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 22 – 4 juni 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

Gein-Noord 72 in Abcoude Plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de 
woning

Z/21/183088 19-05-2021

Laan van Binnenrust 3 in 
Abcoude

Bouwen tuinhuis/bijgebouw Z/21/183153 20-05-2021

Kerkvaart 39 in Mijdrecht Verbouwing bestaande woning Z/21/183163 20-05-2021

Mennonietenbuurt 4 in 
Amstelhoek

Vervangen oude garagedeur Z/21/183083 19-05-2021

Donkereind 28 A in Vinkeveen Aanvraag sloop en tijdelijke woonvergunning Z/21/183262 23-05-2021

Vinkenkade 7 H in Vinkeveen Bouwen van een schuur Z/21/183264 24-05-2021

Dominee Bleekerhof 33 in 
Abcoude

Afwijken regels RO, t.b.v. bedrijf aan huis Z/21/183265 24-05-2021

Zirkoon 6 in Mijdrecht Het uitbreiden van de woning aan de voorzijde 
van de woning

Z/21/183266 24-05-2021

Steven van Rumelaerstr 51 in 
Mijdrecht

Het realiseren van een dakopbouw Z/21/183357 26-05-2021

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

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Jonkersgang 8 in Abcoude Het uitbreiden van de woning Z/20/172569 21-05-2021

Kerkvaart 12 in Mijdrecht Het realiseren van een veranda Z/21/180293 21-05-2021

Laan van Binnenrust 1 in 
Abcoude

Het aanbrengen van zonnepanelen op dak huis 
en aanbouw

Z/21/181745 21-05-2021

Groenlandsekade 45 Vinkeveen Het aanbrengen van een grondwaterkering Z/21/177074 25-05-2021

Donkereinde 24a in Vinkeveen Het verbouwen van de woning Z/21/178117 25-05-2021

Gein-Noord 52 in Abcoude Het vervangen van het bestaande woonschip Z/21/179172 25-05-2021

Wilnisse Zuwe 34 in Wilnis Dempen van een watergang met compenseren 
vervangend oppervlaktewater

Z/21/180724 26-05-2021

Stationsstraat 20 in Abcoude Het verbouwen en uitbreiden van de woning 
aan de acherzijde

Z/20/173191 26-05-2021

Herenweg 270 in Wilnis Verbreden van een bestaande uitweg Z/21/0004630 26-05-2021

Godebaldstraat 32 in Mijdrecht Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/21/0004587 27-05-2021

Spoorlaan 81 in Abcoude Plaatsing tijdelijke container voor de periode 15 
juni t/m 2 juli 2021

Z/21/0004846 27-05-2021

Veldhuisweg 3 in Vinkeveen Nieuwbouw van een schuur Z/21/182248 28-05-2021

Mennonietenbuurt 4 in 
Amstelhoek

Vervangen oude garagedeur voor een kozijn 
met openslaande deuren.

Z/21/183083 28-05-2021

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.

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

Vinkeveen, sectie E, nummer 
5317 (achter Herenweg 288 
Vinkeveen)

Het plaatsen van een woonark Z/21/179925 25-05-2021

Molenland 8 in Mijdrecht Voor het verbouwen van de boerderij Z/21/179029 25-05-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Amsterdamsestraatweg 22 in 
Abcoude

Het aanbrengen van een erfafscheiding tussen 
Amsterdamsestraatweg 22 en 24

Z/21/180403 26-05-2021

Groenlandse kade 51A in 
Vinkeveen

Aanbrengen damwand voor kadeherstel en 
wijzigen/vervangen steigers

Z/21/179642 27-05-2021

Amsterdamse straatweg 20 in 
Abcoude

Voor het aanleggen van een uitweg aan de 
Amsterdamse straatweg 20

Z/21/0004842 28-05-2021

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

Kerkvaart 12 in Mijdrecht Een waterschapaanvraag Z/21/182281 25-05-2021

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

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Maandag 5 juli
Dinsdag 6 juli
Maandag 19 juli
Dinsdag 20 juli 
Woensdag 21 juli

Veldjesfeest Alle dagen van 18.15 uur 
tot en met 20.15 uur

Veldjes aan de Dokter van 
der Haarlaan 3641 JW en 
de Vijzelmolen 3642 AR te 
Mijdrecht.
Veldjes aan de Burg. De 
Voogtlaan 3648 XG, Trilgras 3648 
JC en de Marktschipper 3648 KE 
te Wilnis

Rondrijden 
met een 
geluidswagen
Versterkt 
geluid

Donderdag 2 
september

Informatiemarkt 14.00 uur tot en met 
21.00 uur

Parkeerterrein van Van Walraven 
aan de Nijverheidsweg 21 3641 RR 
Mijdrecht

Versterkt 
geluid

Zaterdag 2 
oktober

Braderie 09.00 uur tot en met 
17.00 uur

Raadhuisplein 3641 EE Mijdrecht Braderie

Vrijdag 3 
december
Zaterdag 4 
december

Braderie Vrijdag van 09.00 uur 
tot en met 21.00 uur.
Zaterdag van 09.00 
uur tot en met 17.00 
uur. 

Raadhuisplein 3641 EE Mijdrecht Braderie

De aanvragen liggen 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 18 juni 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 aanvraag kunt u krijgen via 0297 29 16 16.

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

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 21 
augustus   

Autocross Abcoude 08.00 uur – 22.30 uur Weilanden perceel Winkeldijk 5, 
1391 HK in Abcoude 

Versterkt 
geluid

De aanvraag ligt voor een periode van 6 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een afspraak 
maken via iv@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 16 juli 
2021. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling Concernstaf 
– Integrale Veiligheid, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. 
Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 29 16 16.

Aanvraag exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag exploitatievergunning is ingediend: 

Adres Activiteit Opmerkingen

Dorpsstraat 54, 3648 AJ Wilnis Café Vestigen nieuw bedrijf

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 zienswijze kenbaar maken tot en met 18 
juni 2021. Deze kan schriftelijk 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 
exploitatievergunning’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 – 29 16 16.

Abcoude, verkeersbesluit betreft het inrichten van een openbare parkeerplaats tot 
gehandicapten parkeerplaats nabij Achter de Kerken
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 Achter de Kerken 8 in 
Abcoude.    

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 4 juni 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.



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 22 – 4 juni 2021)

Vinkeveen, verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod
Burgemeester en wethouders besluiten om een parkeerverbod op de Baambrugse Zuwe te Vinkeveen in te stellen tussen 
nrs. 127A en 165 door het plaatsen van het bord E01met het onderbord “geldt van 1 april t/m 1 oktober”.

Het volledige verkeersbesluit 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 het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd 
wilt voorkomen dat het 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, o.v.v. 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. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Vinkeveen, verkeersbesluit voor het instellen van een inrijverbod voor vrachtwagens en 
een stopverbod
Stopverbod op de Prins Bernhardlaan in Vinkeveen door het plaatsen van de verkeersborden C07 en E02 (Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990) en het plaatsen van een kruismarkering op het wegdek.

Het volledige verkeersbesluit 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 het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd 
wilt voorkomen dat het 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, o.v.v. 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. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Ontwerpbesluit Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014
Burgemeester en wethouder van De Ronde Venen maken bekend dat zij het ontwerpbesluit Eerste wijziging Lijst 
waardevolle bomen 2014 hebben vastgesteld en op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ter 
inzage leggen.

Inzage
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 7 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage. Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht wordt het ontwerpbesluit gepubliceerd. Deze kan worden ingezien via www.derondevenen.nl (kopje 
‘bekendmakingen’) of tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Zienswijzen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden een zienswijze (uw mening of opmerking) indienen over dit 
ontwerpbesluit. U kunt dit doen door een brief te sturen naar:  college van B en W van  De Ronde Venen, postbus 250, 3640 
AG  Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan:  locatie van de boom waar u uw zienswijze op geeft, uw naam 
en adres, datum, handtekening en motivering. U kunt ook uw zienswijze mondeling kenbaar maken bij de behandelend 
ambtenaar, mevrouw Marloes Pikkemaat, 0297 – 55 15 85. Bereikbaar op maandag en donderdag.
Zienswijzen die per e-mail worden ingediend, worden niet geaccepteerd.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Ontwerpwijzigingsplan Mijdrechtse Dwarsweg 12A Wilnis
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 
5 juni 2021 het ontwerpwijzigingsplan ‘Mijdrechtse Dwarsweg 12A’ in Wilnis (met planidentificatienummer:  NL.IMRO.0736.
BPW011mijdwars12a-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage 
liggen. 

Het ontwerpwijzigingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:
• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt 
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= 
NL.IMRO.0736.BPW011mijdwars12a-ow01. 
• De authentieke ontwerpplanbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/
manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.
• Vanwege de Corona-maatregelen ligt er geen papieren versie ter inzage. Als u niet in de gelegenheid bent om het plan 
digitaal te raadplegen dan kunt u contact opnemen met Myra van Woerden door te mailen naar ‘omgevingszaken@
derondevenen.nl’ of te bellen met 0297 291616.

Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Mijdrechtse Dwarsweg 12A’ maakt het planologisch mogelijk om de vorm van het bouwvlak te 
wijzigen, zodat een werktuigenberging kan worden gerealiseerd.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 5 juni 2021 tot en met 16 juli 2021, kan een ieder op het ontwerpwijzigingsplan 
een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan 
naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan college 
van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u een afspraak maken met Myra van Woerden van de afdeling Ruimte. Zij is op maandag tot en met donderdag tijdens 
kantooruren telefonisch te bereiken via 0297 - 29 16 16.

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:
• Westergarage Jan van der Meij voor het adres:
Spoorlaan 39C in Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een garagebedrijf.

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.


