Gemeentenieuws
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.
Ma t/m vr: 08.30 uur - 12.30 uur
Ma: 16.00 uur - 20.00 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@servicepuntderondevenen.nl
I.	www.servicepuntderondevenen.nl
Het is weer mogelijk om zonder afspraak
langs te komen op de Servicepunten
in Abcoude, Wilnis en Mijdrecht.
Abcoude is dagelijks geopend van
09.00 tot 13.00 uur. Wilnis en Mijdrecht
van maandag t/m donderdag van
09.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 09.00
tot 13.00 uur. Het maken van afspraken
blijft daarnaast ook nog steeds mogelijk.
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

Woningeigenaar en geen waardebon van 70 euro voor het
kopen van energiebesparende producten ontvangen?
Neem dan contact op met Winst uit
je Woning. Zij zijn te bereiken op
werkdagen tussen 9.00 uur en 17.30 uur op
023 583 6936. Of stuur een e-mail naar
info@winstuitjewoning.nl. Alle inwoners
met een koopwoning in de gemeente horen
afgelopen maand deze waardebon ontvangen
te hebben. Met de waardebon kunnen
inwoners
energiebesparende
producten
kopen bij bouwmarkten en webwinkels.
We hebben meerdere berichten ontvangen
dat inwoners de waardebon niet hebben
ontvangen. Dat is niet de bedoeling: u heeft
daar recht op.
Woonlasten
verlagen
met
kleine
energiebesparende producten
De meeste woningeigenaren weten dat zij
met isolatiemaatregelen en het plaatsen
van zonnepanelen hun energierekening
enorm verlagen. En hun woonplezier
flink verhogen. Het gevolg van kleinere
energiebesparingsproducten
is
minder
bekend. Terwijl het plaatsen ervan makkelijk
is en veel oplevert. Een LED-lamp is al snel
90% zuiniger dan een gloeilamp en gaat veel
langer mee. Tochtstrips helpen je om minder

gas te verbruiken en zorgt voor minder tocht
in huis. Zo zijn er nog veel meer producten
die woningeigenaren helpen goedkoper en
prettiger te wonen.
Woningeigenaren kunnen bij aangesloten
winkels energiebesparende producten kopen
Daarna uploaden zij de waardebon en het
aanschafbewijs via de website van Winst uit
je woning. Winst uit je woning controleert de
aanvragen en zorgt samen met de gemeente
dat het bedrag na goedkeuring van de
aanvraag op de rekening van de bewoner
wordt gestort.
De aanvraag is voor woningeigenaren
heel
simpel,
aangesloten
winkels
hoeven
niets
te
doen.
Kijk
op
www.winstuitjewoning.nl/derondevenen
voor meer informatie over de actie.
Waardebon niet ontvangen? Neem dan
contact op met Winst uit je Woning
Winst uit je Woning is te bereiken op
werkdagen tussen 9.00 uur en 17.30 uur
op 023 583 6936. Of stuur een e-mail naar
info@winstuitjewoning.nl. Zij zorgen ervoor
dat u de waardebon ontvangt.

Werkzaamheden
Vinkeveen, gehele wegafsluiting Waverbancken
De Waverbancken ter hoogte van huisnummer 2 is op 25 november van 12.00 tot 16.00 uur in
zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers geldt deze
wegafsluiting niet. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden.
Deze maatregel is nodig voor het vervangen van een ingewaterde coaxkabel in opdracht van
Ziggo.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
heer N. Rosario van de firma BAM Infra Telecom B.V. via T. 0348 – 72 64 17.
Mijdrecht, gehele wegafsluiting Derde Zijweg
De Derde Zijweg is van 25 november 7.00 uur tot en met 2 december 17.00 uur in zijn geheel
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten geldt deze
wegafsluiting niet. Deze maatregel is nodig voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden met
een kraan die de weg blokkeert.

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)

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
heer A. de Jong van de firma Loonbedrijf WP de Jong via T. 06 53 84 88 45.
Vinkeveen, werkzaamheden aan voetgangersoversteekplaats op de Kerklaan
Op maandag 23 en dinsdag 24 november vinden er werkzaamheden plaats aan de
voetgangersoversteekplaats op de Kerklaan. Het betreft de oversteekplaats bij de kruising
met de Herenweg, ter hoogte van de Albert Heijn. De oversteekplaats wordt meer richting de
Kerklaan gelegd. Zo hebben de automobilisten vanuit de richting van het viaduct beter zicht op
de overstekende voetgangers. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid.
Er is geen algehele afsluiting nodig om de werkzaamheden uit te voeren. Er is altijd één weghelft
beschikbaar en er worden verkeersregelaars ingezet. Houd rekening met enig oponthoud.

Raadsvergadering
De gemeenteraad van De Ronde Venen komt donderdag 26 november vanaf 19.30 uur in de
Willisstee bijeen voor een meningsvormende vergadering. In verband met de coronamaatregelen
is het niet mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering wordt live uitgezonden
door RTV Ronde Venen en is te zien via de website van de lokale omroep of via de volgende
kabelkanalen:
KPN kanaal 1368
Telfort kanaal 1368
Xs4all kanaal 1368
Ziggo kanaal 41 en 36 (Abcoude en Baambrugge)
De agenda
Op de agenda staan onder andere de volgende punten:
-		 Onderzoek geloofsbrieven
-		 Verordening jeugdhulp De Ronde Venen 2020
-		 Verordening maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2020
-		 Beleidsnota ‘Kleinschalige zonnevelden voor eigen elektriciteitsgebruik’
-		 Sponsoring en adoptie zitbanken in de openbare ruimte
-		 Zienswijze (ontwerp)kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht

Kijk voor de volledige en actuele agenda
op www.derondevenen.nl > Bestuur en
organisatie > gemeenteraad > vergadering en
stukken. Hier zijn ook de raadsvoorstellen en
bijbehorende stukken te vinden.
Besluitnemende raad
De gemeenteraad komt maandag 30 november
om 19.30 uur voor een besluitnemende
raadsvergadering bijeen. Deze vergadering
vindt digitaal via Teams plaats en is te volgen
door op de link te klikken die bij de agenda
staat. Op de agenda staan voor een belangrijk
deel dezelfde onderwerpen die tijdens de
meningsvormende raad zijn besproken.
Kijk voor de actuele en volledige agenda op
www.derondevenen.nl > Bestuur en organisatie
> gemeenteraad > vergadering en stukken.

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 47 – 20 november 2020)
De oﬃciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan oﬃciële 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 oﬃciële 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:

Verleende omgevingsvergunningen

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

De Vergulde Wagen 1 in Wilnis

Het aanbrengen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/20/171007

05-11-2020

Amstelkade 56 in Wilnis

Renovatie van de bestaande schuur t.b.v.
Bed and Breakfast

Z/20/169870

10-11-2020

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Herenweg 209 in Wilnis

Het vernieuwen van het dak

Z/20/169196

11-11-2020

Land van Winkel in Abcoude (kavel
155)

Nieuwbouw woning (K155 Land van
Winkel, Abcoude)

Z/20/172548

04-11-2020

Waverveensepad, kadastraal bekend
Mijdrecht, sectie A, nummer 3733

Dijkverbetering en het kappen van 28
bomen aan het Waverveensepad

Z/20/167266

28-10-2020

Jonkersgang 8 in Abcoude

Uitbreiding aan de woning

Z/20/172569

05-11-2020

Velterslaan 1 A in Abcoude

Tijdelijke wijziging gebruik fort Nigtevecht Z/20/172707

06-11-2020

Baambrugse Zuwe 115 A in Vinkeveen

Vervangen boothuis

Z/20/172719

06-11-2020

Langhuis 6 in Wilnis

Het aanbrengen van een dakkapel

Z/20/172751

09-11-2020

Stationsstraat 60 in Abcoude

Wijzigen kozijn op de 2e verdieping

Z/20/172982

09-11-2020

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

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen

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

Koningsvaren 21 in Abcoude

Het aanbrengen van een dakkapel

Z/20/170550

12-11-2020

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

Herenweg 254 R 2 in Vinkeveen

Nieuwbouw van een recreatiewoning

Z/20/168423

12-10-2020

Donkereind 39 Wilnis

Legalisatie van een bestaande brug

Z/20/169858

10-11-2020

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 worden ingediend 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.

Mijdrecht, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Leicester

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 november 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Café Cens ontheffing hebben verleend om een tijdelijke
container te plaatsen aan de Leices-ter 3641 LH in Mijdrecht. Het werkadres is 3641 ML in Mijdrecht. Dit in verband met een
verbouwing.
De ontheffing geldt van woensdag 18 november tot en met vrijdag 18 december 2020.
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 re-den(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van
burge-meester en wethouders van de gemeente 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 voorzie-ningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige
voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het be-sluit ook bezwaar heeft
gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend be-lang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voor-lopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U
kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daar-voor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de ge-noemde site voor de precieze
voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voor-lopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

