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MANDATENLIJST -OPENBAAR
Integrale veiligheid
1.

Schuurfeest

Besloten is vergunning te verlenen voor het het houden
van een schuurfeest op het perceel Indijkweg 1 te
Baambrugge, op zaterdag 15 februari 2020 vanaf 21.00
uur tot zondag 16 februari 2020 03.00 uur.

2.

Wilnis Festival

Besloten is Wilnis Festival en Evenementen vergunning
te verlenen voor het houden van het Wilnis Festival op
het terrein in ’t Speelwoud aan de Pieter Joostenlaan te
Wilnis in de periode van woensdag 12 tot en met
zondag 16 augustus 2020.

3.

Verbranden van snoeihout

Besloten is ontheffing te verlenen voor het maximaal 3x
per jaar verbranden van snoeihout in een natuurgebied
van 1 ha achter de Botsholsedijk nummer 8 te
Waverveen (kadastraal bekend VKV00 F 1709) in
verband met het moeilijk kunnen toepassen van andere
verwerkingsmethoden gedurende het jaar 2020 en
2021.

4.

Boksgala

Besloten is Rings Events Company te Amstelveen
vergunning te verlenen voor het organiseren van een
boksevenement in sporthal Laco Phoenix, Hoofdweg
85-1 te Mijdrecht, op zaterdag 29 februari 2020 van
17.15 uur tot 23.15 uur.
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5.

Ontheffing sluitingsuur +
schenktijden

Besloten is muziekvereniging V.I.O.S te Mijdrecht
ontheffing te verlenen van het sluitingsuur en de
schenktijden in het clubgebouw gevestigd aan de
Windmolen 77 te Mijdrecht in de nacht van zaterdag 25
op zondag 26 april 2020 tot 01.00 uur.

6.

Rommelmarkt

Er is door muziekvereniging V.I.O.S. te Mijdrecht
melding gemaakt van het houden van een rommelmarkt
in het clubgebouw gevestigd aan de Windmolen 77 te
Mijdrecht op zaterdag 21 maart 2020 van 11.00 uur tot
16.00 uur.

7.

Veiling

Er is door muziekvereniging Abcouder Harmonie te
Abcoude melding gemaakt van het houden van een
veiling in de verenigingsruimte gevestigd aan de
Broekzijdselaan 46E te Abcoude op zondag 6
september 2020 van 12.00 uur tot 14.00 uur.

8.

Verkoop stroopwafels

Besloten is de Hervormde Gemeente Vinkeveen
vergunning te verlenen voor het huis-aan-huis verkopen
van stroopwafels in Vinkeveen en Waverveen op vrijdag
17 april 2020 en een standplaats in te nemen ten
behoeve van de verkoop van stroopwafels bij WC
Zuiderwaard te Vinkeveen op zaterdag 18 april 2020
van 09.00 uur tot 12.00 uur.

9.

Open tennistoernooi

Besloten is tennisvereniging De Ronde Vener te
Mijdrecht vergunning te verlenen voor het houden van
een Open tennistoernooi aan de Dr. J. van der Haarlaan
1 te Mijdrecht in de periode zaterdag 27 juni tot en met
zondag 5 juli 2020.
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10.

Pop-up restaurant

Besloten is een ontheffing te verlenen voor het
verstrekken van zwak-alcoholische dranken in Fort
Abcoude, Molenweg 19 te Abcoude ten behoeve van
een pop-up restaurant elke donderdag tot en met
zondag van 14 februari tot en met 8 maart 2020.

11.

Wijziging data ontheffing
overig geluidhinder

Besloten is Interbuild Management B.V. te Utrecht
toestemming te verlenen voor het wijzigen van data
voor werkzaamheden in het AH-filiaal gevestigd aan het
Dokter van Doornplein 2 te Abcoude. Deze
werkzaamheden worden nu uitgevoerd op:
- vrijdag 26 juni 2020 tussen 19.00 uur en 00.00
uur;
- zaterdag 27 juni 2020 tussen 19.00 uur en 00.00
uur;
- zondag 28 juni 2020 tussen 07.00 uur en 19.00
uur;
- zaterdag 4 juli 2020 tussen 05.00 uur en 07.00
uur.

12.

The Amsterdam Tournament

Besloten is F.C. Abcoude vergunning te verlenen voor
het houden van een internationaal senioren toernooi op
sportpark de Hollandse Kade, Ruwelspad 1 te Abcoude
op zaterdag 30 mei van 11.00 uur tot 21.00 uur en
zondag 31 mei 2020 van 11.00 uur tot 19.00 uur.

Personele aangelegenheden

Subsidies
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1.

Subsidie gemeentelijk
monument Bozenhoven 33 te
Mijdrecht

Besloten is € 16.500 toe te kennen aan de eigenaar
voor funderingsherstel (€ 10.000) en herstel van gevels
en kozijnen (€ 6.500), binnen het subsidieplafond voor
2020, in overeenstemming met de subsidieverordening.

2.

Subsidie beeldbepalend pand
Gein-Zuid 13 te Abcoude

Besloten is € 4.000 toe te kennen aan de eigenaar voor
herstel van metsel- en voegwerk van de boerderij;
passend binnen het subsidieplafond voor 2020, in
overeenstemmming met de subsidieverordening.

Omgevingsvergunningen

Secretaris, Lilian Schreurs
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