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
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
www.servicepuntderondevenen.nl

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl
UIT IN DE RONDE VENEN
De uitagenda met evenementen in De
Ronde Venen. Theater, film, festivals,
lezingen, cabaret, musicals en meer! Kijk op
www.uitinderondevenen.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws over corona
voor inwoners en
ondernemers

Op 16 maart zijn er verkiezingen voor de
gemeenteraad. Iedereen die 18 jaar of ouder
is en op 31 januari ingeschreven stond als
inwoner van De Ronde Venen mag stemmen.
Om drukte in stembureaus te vermijden, kan
op 4 plekken in de gemeente ook op 14 en 15
maart gestemd worden. De stembureaus zijn
open van 7.30 tot 21 uur.
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas
nodig. U krijgt de stempas thuisgestuurd.
De stempas wordt naar het adres
gestuurd waar u op 31 januari 2022 stond
ingeschreven. U ontvangt de stempas voor
de gemeenteraadsverkiezingen uiterlijk 2
maart 2022. Neem naast uw stempas ook een
identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
Als identiteitsbewijs geldt een Nederlands
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
Verkiezingsdebat
De gemeente organiseert samen met RTV
Ronde Venen een verkiezingsdebat. Aan
dat debat nemen de 8 lijsttrekkers deel die
meedoen aan de verkiezingen. Het debat
wordt op 7 maart live uitgezonden door
RTV Ronde Venen en begint om 19.30 uur.
De gespreksleiding is in handen van Patrick
Lodiers. Hij presenteerde eerder verschillende
televisieprogramma’s en is elke week op
vrijdag op Radio 1 te horen als presentator van
de Nieuws BV. Het is niet mogelijk het debat
fysiek bij te wonen.
Jongerendebat
Op woensdag 2 maart organiseert de
Jongerenadviescommissie samen met het
jongerenwerk het Jongerendebat. Dit vindt
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis
van 19.30 tot 21.30 uur. Onderwerpen zijn
onder andere: huisvesting, duurzaamheid
en sport/recreatie. Maximaal 50 jongeren
kunnen het debat bijwonen. Opgeven is
verplicht en kan via jac@derondevenen.nl.

De gemeente informeert u over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kijk
hiervoor op www.derondevenen.nl/corona

Weet u al
wat u stemt?

Gemeenteraadsverkiezingen
14*, 15* en 16 maart 2022

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

*Op deze dagen alleen stemmen in 4 stembureaus
Meer weten? Kijk op www.derondevenen.nl

Kieskompas
Inwoners die nog niet weten op welke partij
ze gaan stemmen of nog twijfelen, kunnen
gebruikmaken van Kieskompas. Kieskompas
is een hulpmiddel waarmee u kunt zien
welke partij het dichtst bij uw denkbeelden
staat. Inwoners die van het programma
gebruikmaken, krijgen dertig stellingen
voorgelegd over verschillende actuele lokale
onderwerpen, onder andere op het gebied van
verkeer en vervoer, sociaal beleid, woningbouw
en financiën. Als alle stellingen zijn ingevuld is
in een oogopslag te zien met welke politieke
partij de gebruiker de meeste overeenkomsten
heeft. Kieskompas is te vinden via
www.derondevenen.nl
of
rechtstreeks
te benaderen via https://derondevenen.
kieskompas.nl/.
Op
de
gemeentelijke
website is meer informatie te vinden over de
gemeenteraadsverkiezingen.

Voorkom inbraak in uw woning
Een inbraak in een woning is nooit voor 100 procent te voorkomen, maar u kunt het inbrekers
wel moeilijk maken om toe te slaan. Zeker de voorjaarsvakantie, die in een deel van de gemeente
al is begonnen en in een ander deel volgende week begint, is voor inbrekers een populair
moment om er op uit te trekken. Let daarom extra op en laat uw vakantie niet bederven en
neem maatregelen.
Gaat u op vakantie?
Wek daarom tijdens uw afwezigheid de indruk dat er iemand thuis is door bijvoorbeeld
tijdschakelaars op lampen te installeren. Vraag goede buren of bekenden om de post uit het
zicht te leggen en een oogje in het zeil te houden.
Verdachte situatie? Bel direct 112
Blijft u thuis, blijf dan goed opletten in uw buurt. Ziet u iemand die u niet vertrouwt? Spreek
diegene eens aan of bel 112. Inbrekers hebben een hekel aan oplettende bewoners. Ook gaan
inbrekers voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn een woning binnen te komen, hoe groter
de kans dat ze het opgeven. Op politie.nl vindt u de meest beproefde woninginbraakmethoden
van een inbreker én wat u hiertegen kunt doen.
Tips tegen inbreken tijdens vakantie
• Sluit ramen en deuren en doe ze op slot. Haal de sleutels er uit en berg ze op.
• Een woning die dag en nacht donker is, is voor een inbreker een duidelijke hint. Breng
tijdschakelaars aan op uw verlichting.
• Inbrekers rijden geregeld door de wijk op zoek naar inbraakgevoelige huizen. Rij niet dagen
voordat u op vakantie gaat met een dakkoffer op uw auto.
Een goede inbreker heeft in de
gaten dat u op vakantie gaat.
•
Kijk uit met wat u de digitale wereld
laat weten. Een crimineel kan onbedoeld
uw tweet, Facebookbericht of weblog
onder ogen krijgen. Bovendien: wat
weet u van uw internetvrienden en zijn
ze te vertrouwen?
Meer preventietips vindt u www.politie.nl

Bloemetje van burgemeester
voor oplettende
Burgernetdeelnemer
Dankzij een oplettende deelnemer is Burgernet
opnieuw succesvol ingezet. Op donderdag
27 januari is in Mijdrecht een vermiste vrouw
teruggevonden na een oproep om naar haar
uit te kijken. Burgemeester Maarten Divendal
ging persoonlijk bij mevrouw Eindhoven in
Mijdrecht langs om haar te bedanken voor haar
oplettendheid en waardevolle bijdrage.
Rond 12.45 uur verspreidde de politie op 27 januari
het bericht onder Burgernetdeelnemers om uit te
kijken naar een 73-jarige vrouw die werd vermist
in Mijdrecht. Mevrouw Eindhoven ontving het
bericht en realiseerde zich dat zij kort daarvoor
in het parkje bij haar in de buurt een vrouw had
zien lopen. Het was haar opgevallen dat ze wat
verward was en ondanks het koude weer geen jas
droeg. Na de Burgernetoproep voegde ze beide
zaken bij elkaar en belde de politie. Deze trof
de vrouw aan en kon haar weer veilig naar huis
brengen.
Succesvolle oproep
De Ronde Venen maakt sinds 2008 gebruik van
Burgernet. In de afgelopen jaren zijn tientallen
succesvolle oproepen gedaan en werden er met
behulp van deelnemers onder andere verdachten
opgepakt en vermisten gevonden. Inmiddels
zijn bijna 7000 inwoners van de gemeente
aangesloten bij Burgernet. Dat betekent dat de
politie bij elke oproep gebruik kan maken van
heel veel extra ogen en oren om uit te kijken
naar verdachten of vermisten. De kans dat de
betreffende personen daadwerkelijk worden
gesignaleerd, neemt daarmee enorm toe.
Deelnemen aan Burgernet
Op www.burgernet.nl is meer informatie te
vinden over Burgernet. Met Burgernet werken
inwoners, politie en gemeente samen aan
veiligheid in uw buurt. Elke deelnemer maakt
de buurt een stukje veiliger. Want hoe meer
mensen deelnemen, hoe sneller een persoon
of voertuig wordt gevonden of een verdachte
wordt gesignaleerd. Iedereen die 16 jaar of ouder
is kan deelnemen. Opgeven kan eenvoudig via
www.burgernet.nl.

Gemeente De Ronde Venen ondertekent bijgewerkt Pact van Ruigenhoek
Op vrijdag 18 februari vond op fort Nieuwersluis de feestelijke ondertekening plaats van de
Actualisatie Pact van Ruigenhoek 2022. Hiermee starten de pactpartners een nieuw hoofdstuk
in de jarenlange samenwerking. Burgemeester Maarten Divendal tekende namens gemeente
De Ronde Venen.

verschillende gemeenten, grondgrondeigenaren Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en
waterschappen. Een belangrijke ambitie bij de oprichting van het pact is het verkrijgen van
de UNESCO werelderfgoedstatus voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook het zichtbaar,
beleefbaar en toegankelijk maken van de waterlinies is een belangrijk doel.

Samenwerken om thema’s te verbinden
Het landschap van de Hollandse Waterlinies met hun unieke kwaliteiten krijgen te maken
met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Daarom wordt verbinding gezocht met
opgaven als klimaat en energie, wonen, bereikbaarheid, landbouw, recreatie, groen en natuur.
De pactpartners werken samen om verschillende functies van en in het landschap samen te
laten komen. Mooi voorbeeld hiervan is de LF Waterlinieroute. Deze langeafstand fietsroute is
goed voor 410 kilometer trappen tussen Edam en Bergen op Zoom en loopt door gemeente De
Ronde Venen. De route komt langs eeuwenoude vestingen en pittoreske plaatsen, waaronder
fort Nigtevecht.
Ondertekening op fort Nieuwersluis
Burgemeester Maarten Divendal: “De Ronde Venen heeft forten van de Stelling van Amsterdam
en ligt in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Linie is uniek in de wereld en laat zien hoe
Nederland het water heeft ingezet als bondgenoot bij het verdedigen van het land. We willen
de Linie beschermen en beleefbaar maken voor de volgende generaties. Dat moeten we samen
doen. We kijken als pactpartners uit naar een volgende vruchtbare periode van samenwerken,
wat we met de ondertekening van het pact op het fort hebben onderschreven.”
Pact van Ruigenhoek
Het Pact van Ruigenhoek is opgericht in 2017. De pactpartners zijn de provincie Utrecht,

Werkzaamheden
Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Houtduif
De Houtduif is ter hoogte van huisnummer 44 op 7 maart van 9.00 uur tot 16.00 uur gedeeltelijk
afgesloten. Gemotoriseerd verkeer kan niet passeren, maar fietsers, bromfietsers en voetgangers
wel. De gehele afsluiting is nodig voor een verhuizing waarvoor een verhuiswagen op de rijbaan
komt te staan en er hierdoor niet genoeg ruimte overblijft om gemotoriseerd verkeer te laten
passeren.
Vinkeveen, gehele wegafsluiting Baambrugse Zuwe
De Baambrugse Zuwe is ter hoogte van huisnummer 196 op 28 februari van 6.00 uur tot 15.00
uur geheel afgesloten. Vanaf de Vinkenkade zijn huisnummers 198 en 145 bereikbaar en vanaf
de Herenweg zijn huisnummers 194 en 143B bereikbaar. Voor fietsers (als zij afstappen) en
voetgangers geldt deze afsluiting niet. Deze maatregel is nodig voor het laden en lossen van
chalets bij VVP/Visserslust waarvoor een kraan de weg zal blokkeren.

Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de mevr.
I. Klinkhamer van de firma VVP/Visserslust via 0294 - 29 34 73 of 06 - 52 02 55 55.
Vinkeveen, gehele wegafsluiting Demmerik
De Demmerik is ter hoogte van huisnummer 58 op 1 maart van 7.00 uur tot 16.00 uur geheel
afgesloten. Vanaf de Herenweg zijn huisnummers 54 en 23A bereikbaar en vanaf Donkereind
zijn huisnummers 68 en 27 bereikbaar. Voor fietsers (als zij afstappen) en voetgangers geldt deze
afsluiting niet. Deze maatregel is nodig voor het verwijderen van gasaansluitingen waarvoor er
in het asfalt moet worden gezaagd.
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de mevr.
M. Kuipers van de firma Van Voskuilen via 06 - 25 71 68 74.

Bekendmakingen en mededelingen (week 8 – 25 februari 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 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 volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

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:
Datum
ontvangen

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Scholeksterlaan nabij 45 in Vinkeveen

Plaatsen tijdelijke container voor een
verbouwing

Z/2022-004376 14-02-2022

Koraal nabij 68 in Mijdrecht

Plaatsen stapels stenen in verband met
opnieuw bestraten tuin

Z/2022004644

16-02-2022

Angsteloord nabij 57 in Abcoude

Plaatsen tijdelijke container voor een
verbouwing

Z/2022004640

16-02-2022

De Baan nabij 3 in Wilnis

Plaatsen tijdelijke container voor een
verbouwing

Z/2022-004951 20-02-2022

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
ontvangen

Saffier 1 in Mijdrecht

Bijbouwen van een garage

Z/22/196144

09-02-2022

Diamant 15 in Mijdrecht

Aanvraag vervanging blokhut

Z/22/196186

10-02-2022

Bovendijk 24 in Wilnis

Nieuwbouw loods aan een bestaande loods

Z/22/196164

10-02-2022

Patrijzenlaan 18 in Vinkeveen

Vergroten van woning door middel van
plaatsen van nokverlegging

Z/22/196225

11-02-2022

Herenweg 210 H in Vinkeveen

Bouw recreatiewoning

Z/22/196215

10-02-2022

Rietgors 2 in Mijdrecht

Opbouw op de garage

Z/22/196239

11-02-2022

Mijdrechtse Zuwe 4 A in Mijdrecht

Plaatsen kleine windmolen

Z/22/196260

11-02-2022

Baambrugse Zuwe 234 in Vinkeveen

Vergroten woning en plaatsen botenhuis

Z/22/196266

11-02-2022

Zon en Water 2 in Wilnis

Plaatsen bijgebouw

Z/22/196301

14-02-2022

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Amsterdamsestraatweg 28 in Abcoude

Ontwikkeling van 6 appartementen en 7
grondgebonden woningen

Z/22/196333

14-02-2022

Bloemhaven 20 in Vinkeveen

Het uitbreiden van de bestaande dakkamer

Z/21/194250

15-02-2022

Nutslaan in Mijdrecht

Nieuwbouw van levensloopbestendige
woning

Z/22/196402

15-02-2022

Winkeldijk 23 in Vinkeveen

uitbreiden van het bestaande restaurant

Z/21/191218

16-02-2022

Zuwe in Baambrugge

Woningbouw ontwikkeling Baambrugge

Z/22/196397

15-02-2022

Koningsspil 5 in Mijdrecht

Dakkapel

Z/22/196436

15-02-2022

Bozenhoven 49 in Mijdrecht

Herbouw van bestaand bijgebouw

Z/22/196459

15-02-2022

Winkeldijk 19a in Vinkeveen

Verbreding watergang en aanleggen
beschoeiing

Z/22/196512

16-02-2022

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:

Vergunningsvrije omgevingsvergunningen

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Stationsstraat 14A in Abcoude

De plaatsing van een tuinkast op rioolzone tuin

Z/21/194068

15-02-2022

Bekendmakingen en mededelingen (week 8 – 25 februari 2022)
Diverse locaties, verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het
opladen van elektrische voertuigen

Verleende omgevingsvergunningen

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Wulpenlaan 10 in Vinkeveen

Verhogen van het kozijn

Z/21/191753

08-02-2022

Langhuis 14 in Wilnis

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/195035

15-02-2022

Proostdijstraat 6 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/195252

15-02-2022

Assessorstraat 2 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak en achterdakvlak

Z/22/195875

16-02-2022

Molmlaan 5 in Wilnis

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/195393

16-02-2022

Meerkoetlaan 45 in Vinkeveen

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/195629

17-02-2022

Pijlstaartlaan 88 in Vinkeveen

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/195415

17-02-2022

Groenlandse kade 3 in Vinkeveen

Onderhoud steiger

Z/21/192494

17-02-2022

Verleende omgevingsvergunningen

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

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Scholeksterlaan 45 in Vinkeveen

Aanleggen van een nieuwe uitweg

Z/2022-002129 15-02-2022

Constructieweg 20 in Mijdrecht

Wijzigen twee uitwegen naar één

Z/22/0000461 15-02-2022

Scholeksterlaan nabij 45 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke container door Rock Bouw Z/2022-004376 16-02-2022
B.V. in Ede voor een verbouwing woning
voor de periode 14 februari t/m 15 april 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.

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie

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

Evenement/aanvraag

Woensdag 27 april 2022

Oranjeparade

Zondag 8 mei 2022

Zaterdag 25 juni 2022

Zondag 11 september 2022

Locatie

Activiteit

Van 11.00 uur –
12.00 uur

Route van Raadhuislaan naar
Windmolen terrein, 3641 in
Mijdrecht

Versterkt
geluid

Vlooienmarkt

Van 09.00 uur
– 16.00 uur

Parkeerterrein Molenpolder,
Vinkekade 75 3645 in Vinkeveen

Versterkt
geluid

Taptoe

Van 12.00 uur –
16.30 uur

Raadhuisplein, route Windmolen
via de Hoofdweg naar
Raadhuisplein, 3641 in Mijdrecht

Versterkt
geluid

Van 09.00 uur
– 16.00 uur

Parkeerterrein Molenpolder,
Vinkekade 75 3645 in Vinkeveen

Versterkt
geluid

Vlooienmarkt

Tijdstip

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 11 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.

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit
betreft de volgende verkeersmaatregel:
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de hieronder genoemde straten
door het plaatsen van het verkeersbord E4 (RVV 1990), onderbord OB504 (RVV 1990) en een onderbord met aanduiding
“alleen voor opladen elektrische auto’s”.
Het betreft de volgende 6 locaties:
- Oldenhoff in Abcoude
- Boezemmolen in Mijdrecht
- Nobel in Mijdrecht
- Wipmolen in Mijdrecht
- Selijnsweg in Waverveen
- Burgemeester De Voogtlaan in Wilnis
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 25 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.

Wijzigingsplan “Uitweg 33, Vinkeveen” vastgesteld

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 het college van
de Ronde Venen op 22 februari 2022 het wijzigingsplan “Uitweg 33” in Vinkeveen (NL.IMRO.0736.BPW010uitweg33-va01)
ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 26 februari 2022 gedurende zes
weken ter inzage liggen. En zijn op de volgende manieren te raadplegen:
• De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De
stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken
door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
• De verbeelding van het authentieke wijzigingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
• De authentieke planbestanden 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
Toelichting
Met het wijzigingsplan ‘Uitweg 33, Vinkeveen’ wijzigt de bestemming van het perceel van Agrarisch naar Recreatie
– Verblijfsrecreatie kampeerterrein. Met deze wijziging wordt het juridisch-planologisch mogelijk een kleinschalige
seizoensgebonden natuurcamping met maximaal 40 plekken aan de Uitweg 33 te Vinkeveen te realiseren.
Beroep
Van 27 februari tot en met 11 april 2022 kan door belanghebbenden tegen het wijzigingsplan bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld.
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

