
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 

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 

Gemeentehuis weer 
open volgens normale 
openingstijden
Vanaf maandag 28 juni is het gemeentehuis 
weer open volgens de normale openingstijden. 
U bent van harte welkom op maandag van 
8.30 tot 20.00 uur, dinsdag t/m donderdag 
van 8.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 
12.30 uur. 

Veteranendag
Zaterdag 26 juni was het Veteranendag 
2021 en wapperde op het gemeentehuis 
de veteranenvlag. Tijdens de dag bedankt 
Nederland de meer dan 100.000 veteranen 
die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu 
en in het verleden. Op de vlag staat in het 
midden het draaginsigne veteranen, de 
gouden letter V. Het insigne staat symbool 
voor de waardering voor het risicovolle werk 
dat veteranen in het verleden als militair in 
naam van de samenleving hebben verricht. 
De V-vorm staat voor de begrippen veteraan, 
vrede en veiligheid.

Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen in 
uw buurt?
Gemeente De Ronde Venen plaatst alle officiële publicaties van de gemeente op 
officielebekendmakingen.nl. Wilt u geïnformeerd worden over officiële publicaties? Dan kunt 
u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren doet u op 
www.overuwbuurt.overheid.nl. 

Hoe werkt het?
• Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl
• Vul uw e-mailadres in bij ‘e-mailservice’
• Voer uw adres in en het gebied waarover u berichten wilt ontvangen
• Geef aan welk soort berichten u wilt ontvangen
• Bevestig de e-mailservice

U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mailservice

Officiële publicaties als service ook in De Groene Venen
Als service plaatsen we bepaalde publicaties ook op de gemeentepagina in De Groene 
Venen en op onze website. Rechten kunnen alleen worden ontleend aan de publicatie op 
officielebekendmakingen.nl (elektronisch Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl 
vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden. 

Alles op 1 website
Het is nu mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen 
en kennisgevingen van de overheid te vinden en te raadplegen. Alle gemeenten, 
provincies en waterschappen, maar ook de rijksoverheid zijn verplicht te publiceren op 
officielebekendmakingen.nl. Zo is alle officiële overheidsinformatie vindbaar en toegankelijk op 
officielebekendmakingen.nl.

Informatiebijeenkomsten over verkeersstructuur 
Vinkeveen
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om de verkeersstructuur in Vinkeveen te verbeteren. 
Begin mei heeft de gemeenteraad een voorkeur uitgesproken voor de oplossingsrichting. 
Afgesproken is dat bureau Goudappel Coffeng nader onderzoek doet naar de voorkeursvariant 
van de gemeenteraad. Dit onderzoek is afgerond. Tijdens 2 informatiebijeenkomsten worden de 
resultaten gepresenteerd.

Informatiebijeenkomsten op woensdag 7 juli in De Boei
In verband met de coronamaatregelen worden 2 bijeenkomsten georganiseerd. De eerste 
bijeenkomst begint om 17.30 uur en duurt tot 18.30 uur. De tweede bijeenkomst is van 19.30 
tot 20.30 uur. De bijeenkomsten zijn hetzelfde. De coronamaatregelen staan het toe een 
bijeenkomst voor maximaal 50 personen te organiseren, mits zij op 1,5 meter van elkaar kunnen 
zitten. De bijeenkomsten vinden plaats in De Boei, Kerklaan 32. 

Wilt u aanwezig zijn bij een van de informatiebijeenkomsten? Meld u zich dan aan via de site 
In verband met de, weliswaar versoepelde coronamaatregelen, is het noodzakelijk dat u zich 
aanmeldt voor een van de bijeenkomsten. Per bijeenkomst is er ruimte voor 50 personen. 
Aanmelden kan via derondevenen.nl/aanmeldendeboei

In september neemt de gemeenteraad een besluit
Parellel aan het onderzoek van Goudappel Coffeng bereidt de gemeente een voorstel voor 
de gemeenteraad voor. De uitkomsten van het onderzoek van Goudappel Coffeng vormen 
een belangrijk onderdeel voor de inhoud van het raadsvoorstel. Het is de bedoeling dat de 
gemeenteraad in de vergadering van 30 september een definitief besluit neemt over het 
verbeteren van de verkeersstructuur in Vinkeveen en het verder uitwerken van de plannen voor 
de ontwikkeling van het centrumplan Vinkeveen.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Stel ze gerust! Het eenvoudigst is een e-mail te sturen naar ontwikkelingvinkeveen@
derondevenen.nl. U kunt natuurlijk ook bellen. Dit kan via het algemene nummer 0294-291616, 
waarbij u kunt vragen naar de projectleider Joris Gerritsen.

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.

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

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

Maandag 5 juli: Besluitnemende raadsvergadering
- Bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 26 Mijdrecht
- Bestemmingsplan Achterbos 80 Vinkeveen
- Begroting 2022 GGDRU

Inbreng van inwoners
De vergaderingen starten om 19.30 uur. Inwoners kunnen digitaal een inbreng hebben door 
die tevoren te mailen aan m.degraaf@derondevenen.nl of j.jonker@derondevenen.nl met 
vermelding van het onderwerp waarop ze willen reageren. 
Als u persoonlijk in de vergadering wilt meespreken, kunt u zich tevoren aanmelden. Dat kan 
door een mail te sturen aan één van de adressen hierboven of door te bellen met 29 17 85 of  
29 18 89. U moet zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden. 

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 26 – 2 juli 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

Achter de Kerken nabij 7 in Abcoude. Plaatsen tijdelijke container voor 
verbouwing woning voor de periode 25 
juni 2021 t/m 23 juli 2021.

Z/21/0006360 23-06-2021

Nijverheidsweg nabij 26 in Mijdrecht. Inrichten tijdelijke bouwplaats voor 
nieuwbouw kantoorpand en magazijn 
voor de periode 5 juli 2021 t/m 16 juli 
2021.

Z/21/0006361 23-06-2021

Marickenlaan nabij 33 (hoek De Vergulde 
Wagen) in Wilnis.

Tijdelijke opslag tuinmaterialen voor 
het aanleggen nieuwe tuin voor de 
periode 24 juni 2021 t/m 30 september 
2021.

Z/21/0006511 25-06-2021

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

Proostdijerdwarsweg nabij 13 in 
Waverveen.

Aanleggen twee uitwegen voor betere 
ontsluiting landbouwvoertuigen.

Z/21/0005729 23-06-2021

Achter de Kerken nabij 7 in Abcoude. Plaatsen tijdelijke container i.v.m. 
verbouwing woning voor de periode 25 
juni 2021 t/m 23 juli 2021.

Z/21/0006360 23-06-2021

Rietgans nabij 45 in Mijdrecht. Plaatsen tijdelijk mobiel toilet i.v.m. 
verbouwing woning voor de periode 15 
juli 2021 t/m 9 augustus 2021.

Z/21/0005730 24-06-2021

Deelnemers gezocht voor Open Monumentendag 
Zaterdag 11 en zondag 12 september is het weer zover: de Open Monumentdagen. Het landelijke 
thema van 2021 is: ‘Mijn monument is jouw monument’. Op Openmonumentendag.nl is meer 
te lezen over dit thema en de aanleiding.

Doet u dit jaar (weer) mee?
Gemeente De Ronde Venen nodigt u (of de organisatie waarbij u betrokken bent) van harte uit 
om deel te nemen aan de Open Monumentendag. Tijdens de Open Monumentendagen zetten 
veel rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten de deuren open voor het grote publiek. 
Vaak realiseren inwoners zich niet hoeveel bijzondere monumenten er in hun eigen gemeente 
aanwezig zijn. Tijdens dit weekend kunnen zij een kijkje nemen bij het cultureel erfgoed in hun 
nabije omgeving. Tegelijkertijd kunnen de monumenten en monumentenzorg zichzelf in hun 
volle pracht presenteren.

Dit betekent het als u meedoet aan de Open Monumentendag(en)
Naast een openstelling op zaterdag en/of zondag kunt u ook andere activiteit(en) aan bezoekers 
aanbieden. Denk aan een rondleiding, optreden of iets speciaal voor kinderen. U kunt daarbij 
aansluiten bij het centrale thema. Of misschien heeft u zelf een bijzondere aanleiding voor een 
extra activiteit. Denk aan de afronding van een restauratie of een jubileum. 

Meld uw monument aan voor deelname
Doet u dit jaar ook (weer) mee? Meld het monument dan voor 1 augustus aan via 
m.sybrandy@derondevenen.nl. Vermeld bij uw aanmelding het volgende:
- Om welk monument het gaat
- Op welke dag(en) u deelneemt
- Of u ook een activiteit aanbiedt
- Of u een Open Monumentendagvlag heeft

Het is natuurlijk mogelijk dat er maatregelen gelden vanwege corona. Mocht dit zo zijn, dan 
worden de deelnemers geïnformeerd. 

Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Of neem contact op met Menno 
Sybrandy via 06 82 74 41 69.

Werkzaamheden
Mijdrecht, verkeershinder Industrieweg.
De Industrieweg is ter hoogte van huisnummer 19 op 6 juli en 7 juli van 9.00 uur t/m 16.00 uur 
gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars.
Deze maatregel is nodig in verband met het maken van enige boogzinkers ten behoeve van 
het leggen van kabels en leidingen. Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met een 
langere reistijd. Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact 
opnemen met mevr. G. van Wijk van Van Vulpen B.V. via 0183-64 50 60.

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Bucho van Montzimastraat.
De Bucho van Montzimastraat is tussen de Anselmusstraat en de Gosewijn van Aemstelstraat 
van 7 juli 7.00 uur t/m 21 juli 17.00 uur in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De 
omleidingsroute wordt aangegeven met borden. Voor voetgangers en fietsers (als ze afstappen) 
geldt deze wegafsluiting niet. 

Deze maatregel is nodig omdat GroenWest aan Coen Hagen Utrecht opdracht heeft gegeven 
om groot onderhoud te verrichten aan 39 woningen in Mijdrecht.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer R. Keulen van Coen Hagedoorn Utrecht via 088 – 880 80 00.

Wilnis, gedeeltelijke wegafsluiting Koningin Julianastraat.
De Koningin Julianastraat is ter hoogte van huisnummers 8 en 10 op 2 juli van 7.00 uur t/m 
16.00 uur gedeeltelijk afgesloten. In verband met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk 
deze dag hier niet te parkeren.
Deze maatregel is nodig in verband met het vervangen van een kapotte telecomkabel.
Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met een langere reistijd.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer P. van den Berg van BAM Infra B.V. via 0348-47 98 49.

Nijverheidsweg nabij 26 in Mijdrecht. Inrichten tijdelijke bouwplaats voor 
nieuwbouw kantoorpand en magazijn 
voor de periode 5 juli 2021 t/m 16 juli 
2021 aan D.Kroese B.V. Demmerik 96B te 
Vinkeveen.

Z/21/0006361 25-06-2021

Marickenlaan nabij 33 (hoek De Vergulde 
Wagen) in Wilnis.

Tijdelijke opslag tuinmaterialen voor 
het aanleggen nieuwe tuin voor de 
periode 24 juni 2021 t/m 30 september 
2021.

Z/21/0006511 28-06-2021

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.

Verkeersbesluit
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 Toertocht 19 in 
Baambrugge    

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 2 juli 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. 
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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.

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:
• Korenwinder B.V. voor het adres: Westerlandweg 13 in Mijdrecht. 

De melding heeft betrekking op een wijziging van de locatie van de dieren binnen de bestaande inrichting van het 
bestaande bedrijf. Het totaal aantal geiten wijzigt niet. 
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover 
zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis 
van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team 
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088-0225000


