13 juli 2016

Maak het inbrekers niet te makkelijk
•	Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op
uw woning letten en helpen deze een bewoonde indruk te geven.
Door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af
en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te doen.
•	Vakantiekaart
Bent u minimaal zeven aaneengesloten dagen op vakantie? Lever
dan, minimaal één week voor vertrek, de Vakantiekaart van de
gemeente IJsselstein ingevuld in. Zij plannen dan uw woning in
de surveillancerondes van onze toezichthouders in. Dit betekent
niet dat we uw woning permanent bewaken, maar met de
zichtbare aanwezigheid van onze toezichthouders schrikken
wij het inbrekersgilde af. De Vakantiekaart vindt u op:
www.ijsselstein.nl zoekterm vakantiekaart.

vandoor zijn. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u
maar heel even naar de buren, boodschappen doen of even naar
boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg geen kostbare
spullen in het zicht.
•	Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld
geluiden vanuit uw woning terwijl u er niet bent) direct de politie via
telefoonnummer 112, het nummer voor spoed, moeten bellen. Snel
alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
Naast deze tips, blijft het natuurlijk van belang om te zorgen
voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Een
goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen (PKVW) en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 of 3
sterren en het ® teken. Vraag hierover advies aan een PKVW-bedrijf.
Voor een GRATIS advies kunt u terecht bij de firma Blue Star
uit Veenendaal. Telefoon 0318 551802 / 06 54258274 |
E-mail: info@bluestarveenendaal.nl

Op vakantie?
Licht de buren in!

•	Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer.
Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning
binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen

De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen
op vakantie zijn of dagje uit. Maar ook de tijd waarin
veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners
van huis zijn of omdat ze een raam open zien staan.
Om het aantal woninginbraken deze zomer nog verder
te verlagen is het belangrijk dat inwoners deze tips
opvolgen:

Op vakantie?
Licht de
buren in!

TIPS
Hier vindt u elke twee weken tips om van ons bruisende
IJsselstein te genieten. Wilt u meer uittips en inspirerende
ideeën? Kijk dan op www.uitinijsselstein.nl of volg ons op
Twitter of Facebook
t/m 29 juli
t/m 18 sept

Expositie Mathieu Snel in de Bibliotheek
Expositie ‘Graskunst bij MIJ’ in
Museum IJsselstein
13, 20, 27 juli
Vertelvaarten voor kinderen
13 juli
Schilderen in Café de Stee
14, 28 juli, 11 aug Vaartocht naar Lopikerkapel
16, 30 juli, 13 aug Zomerorgelconcerten in de
Oude St. Nicolaaskerk
17 juli
Op stap met de polderwachter
17 juli
Bloemplukmiddag in de Groenteen Beleeftuin bij de Hooghe Camp
22 juli, 5, 19 aug Vaartocht door de Hollandse IJssel
31 juli
Open Zondag in de binnenstad
6 aug
Expositie Schildersgroep Lek en IJssel
aan Molenstraat 3, 7 en 9
7 aug
Open Kunst Zondag
15 t/m 19 aug
IJVO kindervakantieweek aan
de Noord IJsseldijk
21 aug
REactive estafetteloop
T/m 23 oktober kunt u elke zaterdag en zondag een rondvaart
maken met Stichting Yselvaert door de grachten. Informatie en
kaartverkoop via Uit in IJsselstein, Overtoom 7, 030 6887273.
Elke zaterdagmiddag in de zomermaanden (t/m 10 september)
worden in de St. Nicolaasbasiliek speciale rondleidingen
georganiseerd.
Uit in IJsselstein is dé startplek voor iedereen die wil weten
wat er te zien, doen en beleven is op het gebied van cultuur,
toerisme en recreatie.
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Oud papier
Ontmoetingskerk ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week
Paulusschool
16 juli 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur

Inloopspreekuur bestuurder
dinsdag van 15.30 – 16.30 uur
In de zomervakantie is er in de periode van
19 juli t/m 16 augustus geen inloopspreekuur.
Wilt u de burgemeester of een wethouder spreken?
Dat kan laagdrempelig tijdens de inloopspreekuren op
dinsdagmiddag. Daarnaast is het altijd mogelijk een
afspraak met een bestuurder te maken via het
bestuurssecretariaat via 14 030.
U bent welkom tijdens het maandelijkse inloopspreekuur
van burgemeester en wethouders op de dinsdagen van
15.30 tot 16.30 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Burgemeester Patrick van Domburg:
eerste dinsdag van de maand
Wethouder Marijke van Beukering:
tweede dinsdag van de maand
Wethouder Huib Veldhuijsen:
derde dinsdag van de maand
Wethouder Vincent van den Berg:
vierde dinsdag van de maand

Jeugd
Team
voor ondersteuning
bij opgroeien en
ontwikkeling van
kinderen en jongeren

Jeugdteam IJsselstein
ijsselstein@jeugdteam.nu | www.jeugdteam.nu
030-686 99 01 | 06-472 178 26

Sociaal
Team
voor ondersteuning
in zorg en welzijn

Sociaal Team IJsselstein
info@sociaalteam.nu | www.sociaalteam.nu
030-765 00 26

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl
info@ijsselstein.nl

Telefonisch bereikbaar:

ma t/m vr 8.30-17.00 uur
14 030

Openingstijden:
(alleen op afspraak)

ma t/m vr 8.30-12.30 uur
wo en vr 13.30-17.00 uur
wo en vr 18.00-20.00 uur

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

06 212 15 202

@gem_ijsselstein
Het officiële Twitteraccount van gemeente IJsselstein. Lees hier over
het laatste nieuws, projecten en werkzaamheden of stel een vraag.
@IJsselsteinBenW
Het officiële Twitteraccount van het college van B&W IJsselstein.
Lees hier over activiteiten en besluiten of stel een vraag.

Openbare bekendmakingen
Meer informatie over onderstaande bekendmakingen is
te verkrijgen bij het Klantcontactcentrum 14 030.
U kunt hier ook terecht voor het inzien van stukken
zoals bouw- en omgevingsvergunningen en het maken
van afspraken of kijk op www.ijsselstein.nl.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in
de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), bekend dat zij een verzoek tot het opleggen van
maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:
ontvangstdatum verzoek: 24 mei 2016
inrichting:
Domino’s Pizza Netherlands B.V.
adres:
Achtersloot 3 te IJsselstein
betreft:	het onderdeel een ontheffing
van een vetafscheider

Besluiten Algemene Wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u
dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u,
dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor
een afspraak maken met de bouwbalie via www.ijsselstein.nl of
tel: 14 030.
Verlengen beslistermijn
7 juli 2016: Kronenburgplantsoen 5 (Z-2016-32999) verwijderen
en nieuw plaatsen tuinafzetting en grond ophogen.
Omgevingsvergunning verleend

Ter inzage
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling
Juridische zaken en Vergunningverlening van de Omgevingsdienst
regio Utrecht (telefoonnummer: 088 – 022 50 00). Het verzoek
tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ligt niet ter inzage
en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

5 juli 2016: Ellen Keystraat 20 plaatsen dakkapel voordakvlak
7 juli 2016: E nergieweg 1 (Z-2016-35471) tijdelijk vestigen
rijwielhandel voor 1,5 jaar
7 juli 2016: H
 andelsweg 2A (Z-2016-35487) tijdelijk vestigen
Markthallen IJsselstein B.V. tot 15 december 2017
12 juli 2016: U
 trechtsestraat 11 (Z-2016-34573) gebruik
1e verdieping door kinderoppasservice en
“Dress voor Succes”

Aanvraag omgevingsvergunning

Gedoogbesluit

30 juni 2016: Kaasmakerlaan 16 (Z-2016-34043) plaatsen
dakkapel voorzijde woning.
1 juli 2016:	Walkade 57 (Z-2016-34051) vervangen en/of
aanpassen schutting.
1 juli 2016:	Het Klaphek 1A (Z-2016-34054) plaatsen
GreenSkid 15 kW restwarmte systeem.

11 juli 2016: Spotpark Groenvliet (Z-2016-35159) plaatsen zes
lichtmasten rondom veld VVIJ – 5

Welstand en monumenten Midden-Nederland
De aanvragen voor omgevingsvergunningen worden, na
beoordeling op volledigheid en realiseerbaarheid, voor zover
van toepassing, behandeld in de openbare vergadering van
de welstandscommissie.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
19 juli 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is
op 22 augustus 2016 in het stadhuis van IJsselstein.

APV verleend
1 juli 2016 Panoven 10a (Z-2016-33546) ontheffingen sluitingstijd.

• Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning
voor de realisatie van een bedrijfshal, een kantoorpand en een
hal technische dienst op de locatie Zomerdijk 27 – 33.
De besluiten worden gecoördineerd voorbereid als bedoeld in
de ‘Coördinatieverordening gemeente IJsselstein 2011 inclusief
eerste wijziging’, juncto afdeling 3.6 Wet ruimtelijke ordening en
doorlopen samen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.
Inzage
De ontwerpbesluiten kunnen op de volgende locaties worden
ingezien:
• De ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen via
www.ijsselstein.nl;
• Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl;
• Het Klantcontactcentrum van de gemeente IJsselstein;
Zienswijzen
Van 14 juli tot en met 24 augustus 2016 kan een ieder een zienswijze indienen op één of meerdere ontwerpbesluiten. Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan
de Gemeenteraad van IJsselstein, p/a Omgevingsdienst regio
Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht. Uw zienswijze tegen
de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning kunt u richten aan
het College van burgemeester en wethouders van IJsselstein,
p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC
Utrecht. In uw zienswijze graag duidelijk vermelden op welk(e)
ontwerpbesluit(en) de zienswijzen betrekking heeft.

Ontwerpbestemmingsplan Eerste partiële herziening
bestemmingsplan Noordoost, Roba Metals en ontwerp
beschikking omgevingsvergunning voor bouwen van
bedrijfshal, kantoorpand en hal technische dienst

De beschikking treedt met ingang van de dag na afloop van de
beroepstermijn in werking tenzij gedurende die termijn beroep is
ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken,
Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.

Ontwerpbesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de voor
genomen realisatie van een bedrijfshal, een kantoorpand en
een hal technische dienst op de locatie Zomerdijk 27 – 33 te
IJsselstein de volgende besluiten ter inzage liggen:
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Noordoost, Roba Metals’, identificatiecode:
NL.IMRO.0353.201410RobaMetals-On01;

Tevens kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt uw verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus
16005, 3500 DA UTRECHT.

