Gemeentenieuws
GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Vergadering technische en politieke commissie
Hieronder vindt u een greep uit de agendapunten.

Postadres
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

Woensdag 9 februari om 19.00 uur: Technische commissie
- Vereveningsfonds / verordening sociale woningbouw

Contactgegevens
T. 0297 29 16 16 | F. 0297 28 42 81
E. gemeente@derondevenen.nl

Woensdag 16 februari om 19.30 uur: Politieke commissie Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken
- Concept kaderbrief GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2023
- Informatienota beantwoording vragen CDA en Christenunie – SGP grondtransporten

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.

Inbreng van inwoners
De vergaderingen vinden plaats in de raadszaal. Inwoners kunnen digitaal een inbreng hebben
door die tevoren te mailen aan 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 het e-mailadres zoals hierboven genoemd of door te bellen met
0297 - 29 18 89. U moet zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden.

Maandag: 8.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag:
8.30 – 16.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur

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

Telefonisch is het gemeentehuis
maandag t/m donderdag bereikbaar tot
17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.

Werkzaamheden

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, verkeershinder
Amsterdamsestraatweg
De Amsterdamsestraatweg is tussen de
huisnummers 10 en 26 op 8 februari van 7.00
uur tot 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Het
verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars
en kan passeren maar houd rekening met een
langere reistijd. 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
mevrouw G. van Wijk van Van Vulpen B.V. via
06-48 33 32 78.

Wilnis, afsluiting voetpad Stationsweg
Het voetpad aan de Stationsweg is op 7 februari
van 7.00 uur tot 16.00 uur in zijn geheel
afgesloten tussen de Koningin Julianastraat
en de Dorpsstraat. 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 Tjeerd Punt van de firma BAM Infra
Telecom B.V. via 06-31 12 94 93.

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 dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Omschrijving

Zaaknummer

Datum
ontvangen

Vinkenkade 77 R 44 in Vinkeveen

Realiseren van een te onderheien
betonterras

Z/22/195123

20-01-2022

Kerkstraat 25 in Abcoude

Plaatsen van 2 stuks dakvensters

Z/22/195165

21-01-2022

Van Oosterhoutstraat 9 in Abcoude

Overkapping tuinkamer

Z/22/195272

20-01-2022

Garsten 4 in Abcoude

Dakopbouw

Z/22/195214

23-01-2022

Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Proostdijstraat 6 in Mijdrecht

Dakkapel plaatsen

Z/22/195252

24-01-2022

Laan van Binnenrust 18 in Abcoude

Vervangen bestaande berging / atelier

Z/22/195271

24-01-2022

Regenboog 65 in Vinkeveen

Plaatsen dakkapel voorgevel

Z/22/195304

24-01-2022

Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur

Molmlaan 5 in Wilnis

Plaatsen van een dakkapel

Z/22/195393

25-01-2022

Rijksstraatweg 87 in Baambrugge

Creëren en herstellen van een biotoop

Z/22/195395

25-01-2022

Pijlstaartlaan 88 in Vinkeveen

Plaatsen van een dakkapel

Z/22/195415

26-01-2022

Bloemhaven 19 in Vinkeveen

Aanvraag vervangen kozijnen en
gevelpaneel

Z/22/195452

26-01-2022

Abcoude, sectie A nummer 3487

Uitbreiding bestaande fietsenstalling bij
station Abcoude

Z/22/195460

27-01-2022

Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
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
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

Mijdrecht, verkeershinder Bozenhoven
De Bozenhoven is ter hoogte van huisnummer
132 op 17 februari van 7.00 uur tot 16.00
uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer
wordt geregeld door verkeersregelaars en
kan passeren maar houd rekening met een
langere reistijd. Deze maatregel is nodig voor
het maken van een boogzinker onder de weg
door voor het leggen van kabels & 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.
via 0348 – 47 98 40.

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 5 – 4 februari 2022)

Globale locatie

Abcoude
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude
Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur

Nieuws over corona
voor inwoners en
ondernemers

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

Beleidsregels voor het verlenen van een
ontheffing van het verplichte gebruik van
een parkeerschijf in parkeerschijfzone
station Abcoude en Hollandse kade
Het college van burgemeester en wethouders heeft op
21 december 2021 besloten de Beleidsregels voor het
verlenen van een ontheffing van het verplichte gebruik
van een parkeerschijf in parkeerschijfzone station
Abcoude en Hollandse kade vast te stellen. Dit besluit is
gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-31762.html
De beleidsregels zijn hier te vinden op lokaleregelgeving.
overheid.nl
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/
CVDR672010/1

Tweede
wijziging
Richtlijn
voor
uitbreiding terrassen horeca in openbaar
gebied vanwege COVID-19 maatregelen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11
januari 2022 besloten de Tweede wijziging Richtlijn voor
uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege
COVID-19 maatregelen
vast te stellen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch
Gemeenteblad:
https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/gmb-2022-34793.html De gewijzigde richtlijn is hier
te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl https://
lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR654658/3

Attributie- en mandaatbesluit WOZ,
belastingen en innen De Ronde Venen 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18
januari 2022 besloten het Attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen De Ronde Venen 2022 vast
te stellen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch
Gemeenteblad:
https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/gmb-2022-31500.html Het besluit is vanaf 1 februari
2022 te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl https://
lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR671999/1

Vervolg - Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 5 – 4 februari 2022)
Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Datum
ontvangen

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Trasmolen nabij 44 in Mijdrecht

Tijdelijk plaatsen container voor een
verbouwing

Z/22/0000562 25-01-2022

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

Vermogenweg 6 in Mijdrecht

Bouw van een bedrijfspand

Z/21/186109

24-01-2022

Herenweg 256 in Vinkeveen

Plaatsen van dakkapellen

Z/21/189970

25-01-2022

Gemeeneland 5 in Vinkeveen

Aanbouw 1e verdieping achterzijde woning

Z/21/190880

25-01-2022

Gemeeneland 6 in Vinkeveen

Aanbouw 1e verdieping achterzijde en
dakkapel voorzijde woning

Z/21/190883

25-01-2022

Janshof 41 in Abcoude

Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde

Z/21/191504

26-01-2022

Proostdijstraat 35 in Abcoude

Wanddoorbraak

Z/21/191537

26-01-2022

Houtzaagmolen 36 in Mijdrecht

Plaatsen van een dakkapel op zijgevel
dakvlak

Z/21/192497

26-01-2022

Gein-Noord 72 in Abcoude

Plaatsen van een dakkapel

Z/21/192884

26-01-2022

Vermogenweg 133 in Mijdrecht

Het plaatsen van een entresolvloer

Z/21/192931

27-01-2022

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Aanvraag evenementenvergunning B-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag

Vrijdag 1 juli t/m
Zondag 3 juli 2022

Vogelvrij festival

Tijdstip
Vrijdag van 17.00 uur – 01.00
uur
Zaterdag van 14.00 uur –
01.00 uur

Locatie

Activiteit

Fort Uithoorn,
Mijdrechtsezuwe 31,
1427 AV Amstelhoek

Versterkt
geluid

Deze 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 deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken
tot en met 18 maart 2022. 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.

Aanvraag ontheffing geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen ontheffingen overig geluidhinder
zijn ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag

Vrijdag 20 mei 2022

Bruiloft

Tijdstip
16.00 – 02.00 uur

Locatie

Activiteit

Voetangelweg 2A, 1391
HJ Abcoude

Plaatsen tent
en muziek

Deze 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 deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot
en met 18 februari 2022. 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.

Vinkeveen, verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod op de Baambrugse
Zuwe

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 parkeerverbod op de Baambrugse Zuwe tussen de nummers 127A en 165.
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

Zaaknummer

Datum
verzonden

Pienemanstraat nabij 1 in Abcoude Tijdelijke plaatsen container voor een
verbouwing voor de periode 3 maart t/m 3
april 2022

Z/22/0000099

02-02-2022

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 4 februari 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

Karolus nabij 13 in Mijdrecht

Z/22/0000323

02-02-2022

Abcoude, verkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor een deelauto
op het Dokter van Doornplein

Globale locatie

Omschrijving

Inrichten tijdelijke bouwplaats door
Talen West B.V. voor onderhoud en
schilderwerkzaamheden div. woningen
omgeving Albertijn in opdracht van
GroenWest voor de periode 4 februari t/m
25 maart 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.

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

Vermogenweg 133 in Mijdrecht

Het plaatsen van een entresolvloer

Z/21/192931

20-01-2022

Weigering omgevingsvergunning

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

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
Het reserveren van een parkeerplaats voor een deelauto op het Dokter van Doornplein in Abcoude, die als zodanig
herkenbaar is, door het plaatsen van bord E8 zoals opgenomen in bijlage I van het Rvv 1990, plus een onderbord met
daarop de tekst “deelauto Greenwheels”.
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 4 februari 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.

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Gein-Noord 80 in Abcoude

Voor het aanleggen van een uitweg

Z/22/000457

27-01-2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 januari 2022 besloten de Regeling budgetbeheer en contractbeheer
gemeente De Ronde Venen 2022 vast te stellen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-31360.html De regeling is vanaf 1 februari 2022 te vinden op lokaleregelgeving.
overheid.nl https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR671996/1
Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar van de gemeente De Ronde
Venen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, hebben op 18 januari 2022 het Algemeen mandaatbesluit 2022.2
vast gesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb2022-32773.html
Het mandaatbesluit is vanaf 1 februari 2022 te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.
nl/CVDR672031/1

Vergunningsvrije omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding vergunningsvrij is bevonden:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Meerweg 18 in Abcoude

Plaatsen van zonnepanelen

Z/21/192132

23-12-2021

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag

Zondag 10 april 2022

Ruilbeurs/markt

Tijdstip
Van 07.00 uur – tot 14.00 uur

Locatie

Activiteit

Van Geijnweg 2, 3641
RE Mijdrecht

Onderdelen
markt

Deze 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 deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot
en met 18 februari 2022. 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.

Regeling budgetbeheer en contractbeheer gemeente De Ronde Venen 2022

Algemeen mandaatbesluit 2022.2

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.

