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Lilian Schreurs

MANDATENLIJST -OPENBAAR
Integrale veiligheid
1.

Ontheffing sluitingsuur en
schenktijden

Besloten is CSW te Wilnis ontheffing te verlenen van
het sluitingsuur + schenktijden om de inrichting
gevestigd aan de Pieter Joostenlaan 7 te Wilnis in de
nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 maart 2020 tot
01.00 uur geopend te mogen hebben.

2.

Verkoop paaseitjes

Besloten is muziekvereniging V.I.O.S. te Mijdrecht
vergunning te verlenen voor het huis-aan-huis verkopen
van paaseitjes in de wijken Twistvlied en Molenland te
Mijdrecht op vrijdag 20 en vrijdag 27 maart 2020 van
18.00 uur tot 21.00 uur.

3.

Verkoop paaseitjes

Besloten is muziekvereniging Triviant te Vinkeveen
vergunning te verlenen voor het huis-aan-huis verkopen
van paaseitjes in Wilnis en bij winkelcentrum
Zuiderwaard op zaterdag 4 april 2020

4.

Plantenbeurs

Besloten is muziekvereniging Abcouder Harmonie
vergunning te verlenen voor het innemen van een
standplaats nabij de ingang van het Piet Mondriaan
Gebouw te Abcoude op zaterdag 9 mei 202019 van
09.00 tot 15.00 uur.

Mandatenlijst 2020-02-18.doc - Pagina 1 van 3

5.

Hét Rondje Eilanden

Besloten is Stichting Woelig Water te Vinkeveen
vergunning te verlenen voor voor het houden van Hét
Rondje Eilanden op zaterdag 18 juli 2020 tot 23.00 uur,
waarbij gebruik zal worden gemaakt van de Vinkeveense
Plassen en de daarin gelegen zandeilanden te
Vinkeveen. De start en finish zal plaatsvinden op
zandeiland één te Vinkeveen.

6.

Filmopnamen

Besloten is aan Tom de Mol Productions een verklaring
van geen bezwaar af te geven voor het maken van
filmopnamen ter hoogte van Demmerik 68 te Vinkeveen
op dinsdag 25 februari 2020.

7.

Tuinconcert

Besloten is aan Muziekvereniging Abcouder Harmonie
een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het
houden van een tuinconcert in de tuin van de Meerweg
19 te Abcoude op zondagmiddag 21 juni 2020 van
13.00 tot 14.30 uur.

8.

Plantjesmarkt

Besloten is aan Lidl Nederland een verklaring van geen
bezwaar af te geven voor het houden van een
plantjesmarkt aan de Prinses Margriet laan 26 te
Mijdrecht in de periode van donderdag 2 april tot en met
zaterdag 4 april 2020.

9.

Kennisgeving incidentele
festiviteit

Er is kennis genomen van een incidentele festiviteit in
de horeca-inrichting café The Green Duck,
Amsterdamsestraatweg 1 te Abcoude op vrijdag 14
februari 2020 van 19.30 tot 00.00 uur.

Personele aangelegenheden
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Subsidies

Omgevingsvergunningen

Secretaris, Lilian Schreurs
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