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MANDATENLIJST -OPENBAAR
Integrale veiligheid
1.

Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Er is kennis genomen van twee incidentele festiviteiten
in de inrichting café-restaurant de Haven, Herenweg
276B te Vinkeveen op zaterdag 30 november en vrijdag
20 december 2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur.

2.

Standplaats mobiel
onderzoekscentrum

Besloten is Bevolkingszorg Midden Nederland
toestemming te verlenen om één maand langer een
mobiel onderzoekscentrum te plaatsen dan waarvoor
vergunning is verleend ten behoeve van
borstkankeronderzoek op het parkeerterrein aan de
Ontspanningsweg 1A te Mijdrecht in de periode van 15
oktober 2019 tot 30 april 2020.

3.

Ontheffing overig geluidhinder

Besloten is Interbuild Management B.V. te Utrecht
ontheffing te verlenen van overig geluidhinder voor het
uitvoeren van (nachtelijke) werkzaamheden, indien van
toepassing buiten de reguliere werktijden, in het AH
filiaal, Leicester 13 te Mijdrecht op de navolgende
dagen en tijden:
- zaterdag 21 maart 2020 van 07.00 uur tot 02.00 uur;
- zondag 22 maart 2020 van 08.00 uur tot 18.00 uur;
- zaterdag 28 maart 2020 van 05.00 uur tot 07.00 uur.

4.

Rommelmarkt

Er is melding gemaakt van een rommelmarkt die plaats
gaat vinden ter hoogte van Prinses Margrietlaan 53 te
Mijdrecht op zaterdag 30 november 2019 van 10.30 uur
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tot 14.00 uur.
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5.

Braderieën

6.

Verkoop van
consumentenvuurwerk

Besloten is Thib Organisatie te Leiden vergunning te
verlenen voor het het houden van een braderie met
bijkomende activiteiten op en rondom het Raadhuisplein
te Mijdrecht voor de volgende data en tijden:
zaterdag 7 maart, zaterdag 23 mei, zaterdag 3
oktober, zaterdag 5 december 2020 van 09.00
uur tot 17.00 uur en vrijdag 4 december 2020
van 09.00 uur tot 21.00 uur.
Besloten is Garage Abcoude B.V. vergunning te
verlenen voor de verkoop van consumentenvuurwerk
vanuit de inrichting Hollandse Kade 36 te Abcoude op
zaterdag 28, maandag 30 en dinsdag 31 december
2019.

Personele aangelegenheden

Subsidies
1

Subsidie gemeentelijk
monument Herenweg 206 te
Vinkeveen

2

Subsidie beeldbepalend pand
Rijksstraatweg 31-33 te
Baambrugge

Omgevingsvergunningen
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Besloten is tot vaststelling en uitbetaling van € 4.595,00
aan de eigenaar t.b.v. schilderwerk en kozijnherstel. Het
bedrag is hoger dan de toekenning, m.t.v. art. 15 van de
Subsidieverordening (2015). Budget 2019 laat dit toe;
het werk is verder conform de verordening uitgevoerd.
Besloten is tot vaststelling en uitbetaling van € 5.229,00
aan beide eigenaren t.b.v. herstel en (ged.) vernieuwing
van het rieten dak. Het bedrag is hoger dan de
toekenning, m.t.v.art. 15 van de Subsidieverordening
(2015). Budget 2019 laat dit toe; het werk is verder
conform de verordening uitgevoerd.

Secretaris, Lilian Schreurs
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