
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 

Opknappen en vernieuwen riool
Van januari tot en met maart 2022 werkt de gemeente op verschillende plaatsen aan het riool. 
Dit gebeurt in Abcoude, Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht en Amstelhoek. Het riool wordt opgeknapt 
en vernieuwd. De firma GMB Rioleringstechnieken B.V. voert het werk uit. 

De werkzaamheden geven weinig overlast
Het opknappen en vernieuwen van het riool gebeurt door ‘relinen’. Hierbij wordt een met hars 
geïmpregneerde ‘kous’ in het riool getrokken en opgeblazen. De ‘kous’ vormt een nieuwe wand 
in de oorspronkelijke buis. Het riool kan dan weer 50 jaar goed het werk doen. 

Openbreken van de weg is niet nodig
Het aanbrengen van een nieuwe wand in de bestaande rioolbuis gebeurt vanuit rioolputten. 

De werkzaamheden nemen weinig tijd in beslag. Overlast wordt daarmee tot een minimum 
beperkt.

U krijgt een brief als er in uw straat wordt gewerkt
In de brief staat het exacte moment wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.   

Neem bij vragen gerust contact met ons op
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op, wij 
beantwoorden de vragen graag. U kunt contact opnemen met Ruud van Middelkoop, T 06 26 43 
43 31, of met Robert Veenendaal, T 0297 29 1868 van de gemeente De Ronde Venen. Een e-mail 
sturen kan ook: beheeropenbareruimte@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
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
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

Website
www.servicepuntderondevenen.nl

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 3 – 21 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 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 dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de 
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Souverein 1 in Mijdrecht Plaatsen zonnepanelen aan woning Z/22/194634 06-01-2022

Demmerik 23 in Vinkeveen Plaatsen beschoeiing langs slootkant Z/22/194674 09-01-2022

Bovendijk 24 A in Wilnis Nieuwbouw garage/schuur naast woning Z/22/194741 10-01-2022

Dorpsstraat 34. 34A en 34B in Wilnis Wijzigen van brandcompartimentering Z/22/194806 11-01-2022

Meerzicht 28 in Abcoude Realiseren van schuine dakopbouw aan 
achterzijde

Z/22/194796 11-01-2022

Lange Meer 4 in Vinkeveen Uitbouw aan achterzijde woning Z/22/194843 12-01-2022

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

Angsteloord nabij 15 in Abcoude Tijdelijk plaatsen container voor een 
verbouwing

Z/22/0000162 10-01-2022

Peppinghof nabij 22 in Abcoude Tijdelijk plaatsen container voor een 
verbouwing

Z/22/0000186 11-01-2022

Dokter van Doornplein achter 
Amsterdamsestraatweg 22 in Abcoude

Inrichten tijdelijke opslag bouwmaterialen 
voor een verbouwing

Z/22/0000187 11-01-2022

Kerkstraat nabij 25 in Abcoude Tijdelijk plaatsen container voor een 
verbouwing

Z/22/0000182 11-01-2022

Molmlaan nabij 11 in Wilnis Tijdelijk plaatsen container voor een 
verbouwing

Z/22/0000265 13-01-2022

Ereprijs nabij 38 in Abcoude Tijdelijk plaatsen container voor een 
verbouwing

Z/22/0000321 17-01-2022

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 
ontvangen

Baambrugse Zuwe 234 in Vinkeveen Uitbreiding vrijstaand woonhuis begane 
grond

Z/21/191826 05-01-2022

Molenwetering 10 in Abcoude De bouw van een vrijstaand bijgebouw en 
realisering zwembad met onderheid terras

Z/21/191895 06-01-2022

Kwikstaat nabij 46 in Mijdrecht 
(toekomstige adressen Oievaar 1 t/m 50)

Nieuwbouw 50 Startersappartementen Z/21/192130 10-01-2022

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Kromme Mijdrecht 17 A in de Hoef Uitbreiding machineberging Z/21/181621 06-01-2022

Burgemeester Padmosweg 171 in Wilnis Nieuwbouw bedrijfswoning Z/21/187838 10-01-2022

Werkzaamheden
Abcoude, gehele wegafsluiting Haagwinde
De Haagwinde is ter hoogte van huisnummer 43 op 24 januari van 9.00 uur tot 13.00 uur geheel 
afgesloten. Voor fietsers (als zij afstappen) en voetgangers geldt deze afsluiting niet.
De gehele afsluiting is nodig voor het plaatsen van een dakkapel waarvoor een kraan op de rijbaan 
komt te staan.

Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer C. van 
Herk van de firma Pronk Dakkapellen via 06 – 43 47 78 21.

Abcoude, verkeershinder Meerweg
Het voetpad aan de Meerweg is vanaf huisnummer 13 tot en met de hoek Heinkuitenbrug op 25 januari 
van 7.00 uur tot 15.30 uur in zijn geheel afgesloten. Voetgangers dienen over te steken met behulp van 
verkeersregelaars. Deze maatregel is nodig voor het leggen van kabels & leidingen.

Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer K. Boelé 
van de firma Versluys Verkeerstechniek via 023 – 558 08 29.

Abcoude, verkeershinder Stationsstraat
De Stationsstraat is ter hoogte van huisnummer 16 op 27 januari van 7.30 uur tot 13.00 uur gedeeltelijk 
afgesloten. Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met enige vertraging. Deze maatregel is 
nodig voor een verhuizing waarvoor een verhuiswagen op een gedeelte van de rijbaan komt te staan.

Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer E. 
Valentijn van de firma P.A. van Rooyen Topmovers via 0297-51 40 21.

Baambrugge, gehele wegafsluiting de Horn
De Horn is nabij huisnummer 6 (woonarken) op 21 januari van 8.00 uur tot 12.00 uur geheel afgesloten. 
Voor fietsers (als zij afstappen) en voetgangers geldt deze afsluiting niet.
Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten een vrije doorgang. Deze maatregel is nodig voor een 
verhuizing waarvoor een verhuiswagen op de rijbaan komt te staan.

Heef u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer W. Kuiper 
van de firma Fa. W. Kuiper & Zn. Verhuizingen via 0294-28 43 60 of M06-53 38 03 94.

Groenlandse kade 16 en 16A in 
Vinkeveen

Het oprichten van een 2 onder 1 kap woning Z/21/190560 10-01-2022

Achterbos 1 in Vinkeveen Uitbreiding woonhuis Z/21/189627 10-01-2022

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

Peppinhof nabij 22 in Abcoude Tijdelijke plaatsen container voor een 
verbouwing voor de periode 11 januari t/m 
1 mei 2022

Z/22/0000186 19-01-2022

Dokter van Doornplein achter 
Amsterdamsestraatweg 22 te Abcoude

Inrichten tijdelijke opslag bouwmaterialen 
voor een verbouwing voor de periode 14 
januari t/m 25 februari 2022

Z/22/0000187 19-01-2022

Kerkstraat nabij 25 in Abcoude Tijdelijke plaatsen container voor een 
verbouwing voor de periode 27 januari t/m 
26 april 2022

Z/22/0000182 19-01-2022

Ereprijs nabij 38 in Abcoude Tijdelijke plaatsen container voor een 
verbouwing voor de periode 17 januari t/m 
1 maart 2022 door Seku Bouw, Julianaweg 
141R, 1131 DH in Volendam

Z/22/0000321 19-01-2022

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.

Abcoude, verkeersbesluit voor instellen parkeerschijfzone op de parkeerterreinen bij 
Station Abcoude (Geinplein/Spoorlaan) en aanvullende maatregelen

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit 
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het instellen van een parkeerschijfzone op de parkeerterreinen bij Station Abcoude en het nemen van aanvullende 
maatregelen in de aanliggende woonwijk en het bedrijventerrein.

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 21 januari 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

Mijdrecht, verkeersbesluit voor het opheffen van camperplaatsen aan de 
Ontspanningsweg

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit 
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
Het opheffen van de camperplaatsen aan de Ontspanningsweg in Mijdrecht

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 21 januari 2022 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 3 – 21 januari 2022)

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD

ZITTING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU INZAKE GELDIGHEID EN NUMMERING 
KANDIDATENLIJSTEN

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente

De Ronde Venen

maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 4 februari 2022 om 10.00 uur, in een 
openbare zitting zal beslissen over:

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Tevens zal de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatshebben.

Plaats: Mijdrecht

Datum: 17 januari 2021

De voorzitter voornoemd, Maarten Divendal

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


