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Ton Poot

MANDATENLIJST -OPENBAAR
Integrale veiligheid
1.

standplaatsvergunning

Besloten is om aan Sanquin vergunning te verlenen
voor innemen van een standplaats op een niet als
zodanig aangewezen standplaats op het parkeerterrein
bij sporthal de Phoenix, Hoofdweg 85-1 te Mijdrecht op
de maandagen 11 januari, 1 maart, 17 mei, 14 juni, 5
juli en 25 oktober 2021 van 11.00 tot 21.00 uur ten
behoeve van bloedafnames.

2.

Verkoop
consumentenvuurwerk

Besloten is om aan tuincentrum de Huifkar vergunning
te verlenen voor het ter beschikking stellen dan wel voor
het ter beschikking stellen aanwezig houden van
consumentenvuurwerk voor de verkoop op 29, 30 en 31
december 2020.

3.

M LOOOP

Besloten is om aan Ataletiek Vereniging de Veenlopers
een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het
gebruik van wegen in Mijdrecht ten behoeve van de M
LOOOP, een individuele loop die op een uitgezet
parcours gelopen kan worden, in de periode van
zaterdag 24 oktober tot en met zondag 8 november
2020 tussen 09.00 uur en 18.00 uur.

4.

Stroopwafelactie 2.0

Besloten is om de Hervormde Kerk te Vinkeveen
vergunning te verlenen voor het innemen van een
standplaats bij winkelcentrum Zuidervaard te Vinkeveen
ten behoeve van de verkoop van stroopwafels op
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zaterdag 21 november 2020 van 09.00 tot 14.00 uur. De
opbrengst van deze stroopwafelverkoop zal ten goede
komen van een nog nader te bepalen goed doel.
5.

TV-commercial

Besloten is om aan Holyfools een verklaring van geen
bezwaar af te geven tegen het maken van filmopnamen
in en rondom de woningen gevestigd op de adressen
Aasdomstraat 9 en de Vennicxtraat 11, bij het weiland
ter hoogte van de Piet van Wijngaerdtlaan 14 en op de
openbare weg hoek Kievitsheuvel/ Oldenhoff te
Abcoude op vrijdag 23, zaterdag 24 en maandag 26
oktober 2020.

6.

Overig geluidshinder

Besloten is om aan Provincie Utrecht ontheffing van
overig geluidhinder te geven voor het uitvoeren van
(nachtelijke) wegwerkzaamheden aan de geleiderail in
het kader van Groot Onderhoud van de provincie
Utrecht aan de N201 maandag 2 tot en met donderdag
5 november en op maandag 23 november 2020 van
20.00 uur tot 05.00 uur.

Personele aangelegenheden

Subsidies
1.

Subsidie gemeentelijk
monument Herenweg 175-181
Vinkeveen
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Besloten is tot vaststelling en uitbetaling van €8.000,00
aan de eigenaar voor herstel- en schilderwerk aan het
atelier en het woonhuis. Het subsidiebedrag is gelijk
aan de toekenning (2019), het werk is uitgevoerd in
overeensteemming met de subsidieverordening (2015).

Omgevingsvergunningen

Secretaris, Lilian Schreurs
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