Gemeentenieuws

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)

Mantelzorgpas verlengd: te besteden tot en
met 30 juni 2021
Mantelzorgers hebben in 2019 of eerder een Mantelzorgpas ontvangen. Als waardering voor hun inzet als
Mantelzorger. Heeft u een pas waar nog geld op staat? Besteed het dan uiterlijk 30 juni 2021. Daarna vervalt het
tegoed.
Op de website www.derondevenenpas.nl kunt u zien hoeveel geld er nog op de pas staat. U ziet op die website ook bij
welke winkels en restaurants de pas geldig is. Kijk bij het kopje ‘Partners’ op de website om dit te zien.
De Mantelzorgwaardering gaat veranderen vanaf 2020. Er komt dan geen geld meer op de Mantelzorgpas, maar u krijgt
VVV-bonnen.
Heeft u vragen over de Mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met het Servicepunt via 0297 - 58 76 00.

Oproep naar getuigen ongeluk Waverbrug
In het weekend van 8 en 9 augustus is de Waverbrug in Waverveen beschadigd geraakt, waarschijnlijk door een truck die
tegen de constructie aan is gereden. De gemeente is op zoek naar getuigen van dit ongeluk.
Mensen met meer informatie over bovenstaande kunnen contact opnemen met de gemeente via 0297 – 29 16 16.

Werkzaamheden
Vecht; Mededeling; geen bediening
In verband met werkzaamheden geldt het volgende:
- Geen bediening Middenkolk Groote Zeesluis te Muiden
Maandag 31 augustus 2020 t/m vrijdag 4 september 2020
Opmerking:
Oostkolk is wel in bediening. Verminderde capaciteit voor het schutten van scheepvaart door tijdelijk buiten bediening
middenkolk.

Maaiwerkzaamheden A2
In week 36 worden maaiwerkzaamheden verricht op en langs de A2. Hiervoor worden in de nacht van 1 op 2 september
de op- en afritten bij Vinkeveen en Abcoude bij toerbeurten afgezet en als omleiding gebruikt.
Dinsdag 1 september 20.00 – Woensdag 2 september 05.00 uur:
- Wordt de afrit A2 Breukelen (5), vanuit Utrecht afgesloten. Het verkeer wordt opgeleid via de A2 aansluiting
Vinkeveen (4)
- Wordt de afrit A2 Vinkeveen (4), vanuit Utrecht afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 aansluiting
Abcoude (3).
- Wordt de toerit A2 Abcoude (3), richting Amsterdam afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 aansluiting
Vinkeveen (4).
- Wordt de afrit A2 Abcoude (3), vanuit Amsterdam afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 aansluiting
Vinkeveen (4).
- Wordt de toerit A2 Vinkeveen (4), richting Utrecht afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 aansluiting
Abcoude (3)
- Wordt de toerit A2 Breukelen (5), richting Utrecht afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 aansluiting
Vinkeveen (4)

Officiële bekendmakingen en mededelingen (week 34 – 20 augustus)
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:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Hofland 2 A in Mijdrecht

Funderingsherstel Hofland

Z/20/167983

06-08-2020

Waverveense pad 15 C 39 in
Vinkeveen

Terras overkapping

Z/20/167977

06-08-2020

Achterbos 64 in Vinkeveen

Vernieuwen brug Achterbos 64 in
Vinkeveen

Z/20/168106

11-08-2020

Secretaris Munniklaan 51 in Wilnis

Plaatsen dakserre

Z/20/168166

12-08-2020

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 verzonden

Stationsweg 3 in Wilnis

Dakkapel en verbouw

Z/20/166069

10-08-2020

Prins Bernhardlaan 32 in
Vinkeveen

Uitbreiding begane grond woonhuis

Z/20/166111

10-08-2020

Groot Mijdrechtstraat 22 in
Mijdrecht

Het wijziging van brandcompartiment

Z/20/165514

10-08-2020

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Plaswijk 63 in Vinkeveen

Plaatsen dakopbouw en dakkapel

Z/20/162360

10-08-2020

Proostdijstraat 10 in Abcoude

Bouwen van een uitbouw aan de
rechterzijde van de woning

Z/20/166419

12-08-2020

Zwenkgras 2 in Wilnis

Dakkapel

Z/20/166419

12-08-2020

Achterbos 28R 10 in Vinkeveen

Toevoeging/wijziging op de
verleende vergunning voor de
nieuwbouw

Z/20/165686

12-08-2020

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.
Verleende omgevingsvergunningen voor “kappen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Activiteit

Scholeksterlaan 1 t/m 71 Kappen van 21 bomen in Kappen
in Vinkeveen
verband met ernstige
schade aan de omgeving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Z/20/166782

12-08-2020

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 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.

Intrekking omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Jan Trouwstraat 5 in Abcoude

Plaatsen van een dakkapel
voorzijde woning

Z/20/166108

05-08-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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.

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

Kamgras 10 Wilnis

Plaatsen van een dakopbouw

Z/20/164761

12-08-2020

Publicatie Verkeersbesluit
Datum van bekendmaking: 11 augustus 2020
Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerschijfzone in het stationsgebied Abcoude.
Locatie: Stationsgebied Abcoude
Aanleiding
Op de parkeerterreinen bij Station Abcoude en in de directe omgeving van dit station wordt een hoge parkeerdruk
ervaren. Deze druk wordt met name ervaren op werkdagen tussen de ochtend- en avondspits. De terreinen worden
voornamelijk gebruikt door mensen uit omliggende kernen die werkzaam zijn in Amsterdam. Er wordt op het
parkeerterrein geparkeerd en verder gereisd per trein naar Amsterdam. Daarnaast is er een parkeerdruk door bezoekers
van evenementen in Amsterdam (Zuidoost). Dit is in de avond en in het weekend. De hoge parkeerbezetting op deze
terreinen heeft gevolgen voor de omgeving van het station, er wordt een hoge parkeerdruk gesignaleerd.
Om deze reden heeft de gemeente De Ronde Venen in een eerder stadium een parkeeronderzoek uitgevoerd in het
gebied rondom Station Abcoude. In dit onderzoeksgebied is door middel van een parkeermotiefmeting de parkeerdruk en
parkeerduur van voertuigen op een aantal meetmomenten bepaald. Uit dit onderzoek bleek dat de parkeerdruk op enkele
plekken de maximaal acceptabele parkeerbezetting van 85% overstijgt.
De gemeente De Ronde Venen wil de verdere toename van P&R forenzen tegengaan en voorkomen dat in de omgeving
hinder ondervonden wordt van een hogere parkeerbezetting.
Het is van belang dat er voldoende parkeergelegenheid is voor bewoners van de woningen. Het instellen van een
parkeerschijfzone (blauwe zone) leidt er toe dat de parkeergelegenheid wordt gebruikt door bewoners en niet door
forensen (Park & Ride gebruikers van het station) en/of bezoekers van evenementen in Amsterdam.
Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten om een parkeerschijfzone in te stellen (voor twee uur) in de straten Ereprijs,
Fluitekruid en Waterlelie door het plaatsen van borden E10 zone, max 2h, onderbord (ma t/m zo, 8-22h, herhaling) en het
markeren van de parkeervakken met een blauwe streep.
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
Boni Mijdrecht voor het adres:
De Lindeboom 25 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het herinrichten van een supermarkt.
Bovrie Betonboringen B.V. voor het adres:
Donkereind 42D in Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het oprichten van het bouwbedrijf.
AFM Industries B.V. voor het adres:
Genieweg 20 - 30 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het in gebruik nemen van het perceel Genieweg
26 in Mijdrecht voor uitbreiding van bestaande activiteiten.
Garagebedrijf Petrogas B.V. voor het adres:
Rijksstraatweg 36 in Baambrugge. De melding heeft betrekking op het vervangen van een zeecontainer voor
een opslagloods.
Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken
bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 – 022 50 00.

