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Lilian Schreurs

MANDATENLIJST -OPENBAAR
Integrale veiligheid
1.

Drukwerk Live

Besloten is om café-restaurant De Haven, Herenweg
276B te Vinkeveen vergunning te verlenen voor een live
optreden van de band Drukwerk op zaterdag 22
augustus 2020 van 21.00 tot 01.00 uur.

2.

Klassieke autotocht

Besloten is om aan stichting De Venniper Koninginnerit
een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het
gebruik van wegen voor zover gelegen in de gemeente
voor een klassieke autotocht op zondag 19 april 2020.

3.

Kinderkleding-en
speelgoedbeurs

Besloten is om een verklaring van geen bezwaar af te
geven voor een kinderkleding/ speelgoedbeurs in Klein
Binnenrust aan de Hoogstraat 23 te Abcoude op
zondag 5 april 2020 van 12.00 uur tot 15.00 uur.

4.

Spoorwerkzaamheden

Besloten is om aan Swietelsky Rail Benelux BV een
ontheffing van geluidhinder af te geven voor
spoorwerkzaamheden langs het traject AmsterdamUtrecht voor de periodes woensdag 15 juli t/m vrijdag
17 juli 2020 en zaterdag 8 augustus t/m maandag 10
augustus 2020.
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5.

Kennisgeving incidentele
festiviteit

Er is kennis genomen van een incidentele festiviteit in
horeca-inrichting café Cens, Eendracht 1 te Mijdrecht
op zaterdag 29 februari 2020 van 21.00 uur tot 01.00
uur.

6.

Parlevinker

Besloten is om een ontheffing af te geven om te mogen
venten op de Vinkeveense Plassen te Vinkeveen in de
periode van 1 april 2020 t/m 1 oktober 2020.

7.

Vogelvrij Zomerfestival

Besloten is stichting Vogelvrij Zomerfestival te Mijdrecht
vergunning te verlenen voor het houden van het
Vogelvrij Festival op het terrein van Fort Uithoorn,
Mijdrechtse Zuwe 31 te Amstelhoek, op vrijdag 3 juli
2020 van 17.00 uur tot 01.00 uur en zaterdag 4 juli 2020
van 15.00 uur tot 01.00 uur.

8.

Drank- en Horecawet- en
exploitatievergunning

Besloten is Stichting Servicepunt & Tympaan-de Baat te
Mijdrecht een Drank- en Horecawet- en
exploitatievergunning te verlenen voor de inrichting
gevestigd op het perceel Dorpszicht 22 te Abcoude.

9.

Ruilbeurs/onderdelenmarkt

Besloten is stichting de Historie Herleeft te Waverveen
vergunning te verlenen voor het houden van een
ruilbeurs/onderdelenmarkt op het perceel Van Geijnweg
2 te Mijdrecht op zondag 19 april 2020 van 09.00 uur tot
14.00 uur.

10.

Filmopnamen

Besloten is om filmacademie Amsterdam een verklaring
van geen bezwaar af te geven voor filmopnamen op
vrijdag 28 februari 2020 in Abcoude tussen 9.00 uur en
18.00 uur.
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11.

Open dubbel Tennistoernooi
Baambrugge

Besloten is tennisvereniging Baambrugge vergunning te
verlenen voor het houden van een open dubbel
tennistoernooi van zaterdag 1 augustus tot en met
zondag 9 augustus 2020 op het tennispark Baambrugge
aan de Wethouder van Oostveenstraat 73A te
Baambrugge.

12.

46ste Wilnisse rommelmarkt

Besloten is vergunning te verlenen voor het houden
van een rommelmarkt op het Kerkplein van de
Hervormde Gemeente Wilnis en het doodlopende
gedeelte van de Stationsweg vanaf huisnummer 9 en
hoger te Wilnis, op zaterdag 2 mei 2020 van 09.30 uur
tot 15.30 uur.

13.

Paaswandeling

Besloten is een verklaring van geen bezwaar voor het
gebruik van wegen in het dorp Wilnis ten behoeve van
een Paaswandeling van de Hervormde Gemeente
Wilnis op zaterdag 11 april 2020 van 18.30 uur tot 21.30
uur.

14.

Ontheffing sluitingsuur en
schenktijden

Besloten is om sv Argon te Mijdrecht een ontheffing te
verlenen van het sluitingsuur en schenktijden
om de inrichting gevestigd aan de Hoofdweg 85B te
Mijdrecht in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 maart
2020 tot 01.30 uur geopend te mogen hebben.

15.

Standplaatsvergunning

Besloten is een standplaatsvergunning te verlenen voor
de verkoop van fruit op de woensdagen in de periode
van 15 april tot en met 8 juli 2020 op de
standplaatslocatie Dr. van Doornplein te Abcoude.

Personele aangelegenheden
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Subsidies

Omgevingsvergunningen

Secretaris, Lilian Schreurs
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