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.

Vergadering gemeenteraad

Op donderdag 10 maart wordt er vergaderd door de raad.
Donderdag 10 maart 19.30 uur: Meningvormende raad
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
- Beëdiging kinderburgemeesters
- Motie CDA, D66, RVB en PvdA-GroenLinks; locatie voor combibaan De Ronde Venen
- Motie VVD; Evenwichtige mix & match van sportverenigingen met sportterreinen
Donderdag 10 maart 22.00 uur: Besluitnemende agenda
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
- Concept Kaderbrief GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2023
- Investeringsbijdrage basisschool de Schakel Uitvoering motie
Inbreng van inwoners
De vergaderingen starten om 19.30 uur. Inwoners kunnen digitaal een inbreng hebben door
die tevoren te mailen aan w.vandervlies@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 0297 - 55 15 61 of 0297
- 29 18 89. U moet zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden.

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

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

Lokale installateurs
van zonnepanelen en
isolatiemaatregelen
gezocht

Gemeenteraadsverkiezingen

Elk jaar organiseren wij met Winst uit je Woning
grootschalige advies- en inkoopacties van
zonnepanelen, woningisolatie, isolerend glas en
warmte-installaties. Natuurlijk zien wij graag
dat lokale ondernemers deze werkzaamheden
uitvoeren. Daarom zoekt de gemeente lokale
installateurs.
Woningeigenaren uit onze gemeente ontvangen
in mei een brief. In deze brief informeren we
inwoners over diverse mogelijkheden om
de energierekening te verlagen. Denk aan
woningisolatie, zonnepanelen, isolerend glas
en warmte-installaties. Nu zoeken wij lokale
ondernemers die deze werkzaamheden willen
uitvoeren.

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. Heeft u geen stempas
ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt?
Vraag een vervangende stempas aan bij de
gemeente. 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. Het debat wordt na afloop
op YouTube geplaatst om na te kijken.

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
Weet u al
oogopslag te zien met welke
wat u stemt?
politieke partij de gebruiker
de meeste overeenkomsten
heeft.

Gemeenteraadsverkiezingen
14*, 15* en 16 maart 2022
*Op deze dagen alleen stemmen in 4 stembureaus
Meer weten? Kijk op www.derondevenen.nl

Aanmelden
Bent u een lokale ondernemer en uitvoerder van
zonnepanelen en isolatiemaatregelen? En is uw
bedrijf geïnteresseerd om werkzaamheden van
de inkoopacties uit te voeren? Meld u zich dan
voor 23 maart aan op www.winstuitjewoning.nl/
actie/samenwerken. Na 23 maart krijgt u bericht
van Winst uit je woning of u geselecteerd bent
om mee te doen aan deze inkoopactie.

Samen
voor een
veilige
buurt

Samen

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

Download de app
of meld u aan op

Bekendmakingen en mededelingen (week 9 – 4 maart 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:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
ontvangen

Gein-Zuid 13 in Abcoude

2e woonbestemming Gein-Zuid 13

Z/22/196682

18-02-2022

Julianalaan 21 in Vinkeveen

Funderingsherstel

Z/22/196694

19-02-2022

Burgemeester Padmosweg 208 C in
Wilnis

Aanvraag plaatsing veranda

Z/22/196695

19-02-2022

Winkeldijk 19 A R24 in Vinkeveen

Nieuwbouw recreatiewoning

Z/22/196811

22-02-2022

Gein-Noord 52 in Abcoude

Plaatsing 2 handboringen voor
bodemonderzoek

Z/22/196851

22-02-2022

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

Angsteloord 57 in Abcoude

Plaatsen nieuwe dakkapel voorgevel

Z/21/194162

10-02-2022

Kerkvaart 4 in Mijdrecht

Een gevelwijziging

Z/21/193407

10-02-2022

Dr Mees ten Oeverlaan 23 in Wilnis

Realiseren van een uitbouw en een dakkapel Z/21/191901

15-02-2022

Meerweg 18 in Abcoude

Zonnepanelen op het dak

Z/22/195034

15-02-2022

Kerkstraat 25 in Abcoude

Plaatsen van 2 dakvensters

Z/22/195165

17-02-2022

Regenboog 65 in Vinkeveen

Plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/195304

18-02-2022

Oosterlandweg 16 in Mijdrecht

Verbouw woning/bedrijfsruimte tot
kinderopvang

Z/21/192057

18-02-2022

Amsterdamsestraatweg 26 B in
Abcoude

Aanbrengen van twee dakramen

Z/22/195552

22-02-2022

Veldweg 3 in Waverveen

Herbouw van een landbouwberging

Z/21/193818

24-02-2022

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 MiddenNederland, 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

Loopveltweg 57 in Vinkeveen

Realiseren van een werkruimte bovenop de
huidige garage

Z/21/194196

21-02-2022

Bozenhoven 49 in Mijdrecht

Het verbouwen van de woning

Z/21/194231

21-02-2022

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen - Ingetrokken door
aanvrager

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

Waverdijk 12 in Waverveen

Bouwen van een aanbouw en plaatsen van
twee dakkapellen

Z/22/194338

24-02-2022

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie

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

Evenement/aanvraag

Donderdag 24 maart 2022

Informatiemarkt

Zondag 26 juni 2022

Wijziging datum van zondag
11 september 2022 naar
zondag 18 september 2022

1e Oltimer middag

Vlooienmarkt

Tijdstip
15.00 uur – 19.00 uur
15.00 uur – 19-.00 uur

Locatie

Activiteit

Nijverheidsweg 26, Verstrekt
3641 RR in Mijdrecht geluid
Parkeerterrein
Meeting
Optisport,
oldtimer
Ontspanningsweg 1 auto’s
3641 SV in Mijdrecht

Van 09.00 uur – 16.00 uur Parkeerterrein
Kramenmarkt
zandeiland 1, 3645 in
Vinkeveen

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 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 evenementenvergunning B-categorie

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

Evenement/aanvraag

Zaterdag 11 juni 2022

Schuurfeest Ouwe
Bullen Pullenfeest

Zaterdag 18 juni 2022

Schuurfeest Boer
zoekt BIER!

Tijdstip

Locatie

Activiteit

21.00 uur – 04.15 uur

2e Velddwarsweg
2, 3646 AV in
Waverveen

Verstrekt
geluid

21.00 uur – 04.00 uur

Waverdijk 3, 3646
AS in Waverveen

Versterkt
geluid

Deze aanvragen liggen 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 de aanvragen in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 15 april
2022. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team Integrale
Veiligheid, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over
deze aanvragen kunt u krijgen via 0297 – 29 16 16.

Voorontwerpbestemmingsplan “Doorvaart De Heul” in Vinkeveen

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat inspraak wordt verleend op het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Doorvaart De Heul’ in Vinkeveen. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt tevens voor
vooroverleg aangeboden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties (overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit
ruimtelijke ordening). Met ingang van 5 maart 2022 liggen het voorontwerpbestemmingsplan ‘Doorvaart De Heul’
in Vinkeveen (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.BPP056DeHeul-vo01) en de daarop betrekking hebbende
stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren
te raadplegen:
• De papieren versie van het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in
Mijdrecht. Voor het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar
omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
• De verbeelding van het authentieke voorontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0736.BPP056DeHeul-vo01.
• De authentieke voorontwerpplanbestanden 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
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Doorvaart De Heul’ in Vinkeveen maakt het planologisch mogelijk om nieuwe
doorvaart naar de Vinkeveense Plassen te realiseren. Deze doorvaart gaat door het perceel dat in Vinkeveen bekend staat
als het kermisterrein en het perceel dat daarnaast ligt. Daarmee ontstaat een bredere en goed bevaarbare verbinding met
de Vinkeveense Plassen.
Inspraakreacties
Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 5 maart tot en met 19 april 2022, kan een ieder op het
voorontwerpbestemmingsplan een inspraakreactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van
De Ronde Venen. Deze inspraakreactie kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke
inspraakreacties kunnen worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus
250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge inspraakreacties kunt u een afspraak maken met Nico Röling van de afdeling
Ruimte. Hij is op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 0297 291616.

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat:

zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben
verleend aan:
• Jongeneel Transport, Voorschoterweg 52 A, 2235 SH Valkenburg, voor het vervoer van Propaan, UN 1965, klasse 2,2 F naar
diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de)
aanvrager bij de gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 4 maart 2022).
Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, tel. 088 – 022 50 00
of per mail: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.

Stembureaus De Ronde Venen

Locatie overzicht van de stembureaus in De Ronde Venen:
WOENSDAG 16 MAART van 07.30 uur tot 21.00 uur
Gemeentehuis

Croonstadtlaan 111

3641 AL

Mijdrecht

Tennisvereniging Mijdrecht (TVM)

Dr. J. van de Haarlaan 7

3641 JW

Mijdrecht

OBS de Eendracht

Eendracht 7

3641 ML

Mijdrecht

Veenlanden College

Diamant 9

3641 XR

Mijdrecht

't Oude Parochiehuis

Bozenhoven 152

3641 AJ

Mijdrecht

Lokaal brede School Present

Johan van Renessestraat
20

3641 KN

Mijdrecht

VIOS clubgebouw

Windmolen 77

3642 DA

Mijdrecht

De Springbok

de Hoef Oostzijde 61 A

1426 AG

de Hoef

Verenigingsgebouw Ons Streven

Engellaan 3

1427 AK

Amstelhoek

NH Verenigingsgebouw

Herenweg 207

3645 DL

Vinkeveen

EHBO Gebouw Lucas

Pijlstaartlaan 1 A

3645 GR

Vinkeveen

De Boei Vinkeveen, ingang Tuinderslaantje

Kerklaan 32

3645 EV

Vinkeveen

NH Gebouw De Roeping

Kerkstraat 12

3648 AK

Wilnis

Kids College

Veenweg 118 A

3648 HC

Wilnis

De Willisstee

Pieter Joostenlaan 24

3648 XR

Wilnis

CNS Abcoude

Blomswaard 2

1391 VC

Abcoude

De Angstelborgh

Dorpszicht 22

1391 LX

Abcoude

Dorpskerk Abcoude

Kerkplein 45

1391 GK

Abcoude

Bekendmakingen en mededelingen (week 9 – 4 maart 2022)
Dorpshuis de Vijf Bogen

Prinses Margrietstraat 10

1396 JX

Baambrugge

MAANDAG 14 MAART van 07.30 uur tot 21.00 uur

Gemeentehuis

Croonstadtlaan 111

3641 AL

Mijdrecht

De Boei Vinkeveen, ingang Tuinderslaantje

Kerklaan 32

3645 EV

Vinkeveen

Gemeentehuis

Croonstadtlaan 111

3641 AL

Mijdrecht

De Willisstee

Pieter Joostenlaan 24

3648 XR

Wilnis

De Boei Vinkeveen, ingang Tuinderslaantje

Kerklaan 32

3645 EV

Vinkeveen

Dorpskerk Abcoude

Kerkplein 45

1391 GK

Abcoude

Croonstadtlaan 111

3641 AL

Mijdrecht

De Willisstee

Pieter Joostenlaan 24

3648 XR

Wilnis

Woensdag 16 maart van 08.00 tot 21.00 uur

Dorpskerk Abcoude

Kerkplein 45

1391 GK

Abcoude

Gemeentelijk stembureau: Tellen van de
vervroegd uitgebrachte stemmen van 14 en 15
maart 2022

DINSDAG 15 MAART van 07.30 uur tot 21.00 uur

