2 december 2015

Opvang
vluchtelingen
De Oever gestart

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 bouwen omgevingsvergunningen en het maken van afspraken of
kijk op w 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 beschikking tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift
hebben afgegeven:
besluitdatum: 2 december 2015
inrichting: Peter Bakt Brood
adres: Weidstraat 18
betreft: ontheffing plaatsen vetafscheider

Op woensdag 25 november is een groep van 150
vluchtelingen aangekomen in sporthal De Oever in
IJsselstein. IJsselstein biedt samen met gemeenten
Montfoort en Lopik aan deze groep vluchtelingen opvang
tot uiterlijk donderdag 3 december 12.00 uur. Namens
de drie gemeenten heetten burgemeester Van Domburg
(IJsselstein), wethouder Vlaar (Montfoort) en wethouder
Van Everdingen (Lopik) de vluchtelingen welkom. De groep
bestaat uit gezinnen met kinderen en alleenreizende
mannen. Ze komen allen uit Syrië. Het gaat om een groep
die eerder al in Nederland in een crisisnoodopvang heeft
verbleven. Meer informatie over de opvang is te vinden op
www.ijsselstein.nl/opvang. Gemeente IJsselstein houdt
daar ook actief een liveblog bij met steeds de meest
recente informatie over de opvang. De gemeente is direct
bereikbaar via tel. (030) 6861750 en (030) 6861676
tijdens kantoortijden. Daarnaast via e-mail:
opvang@ijsselstein.nl

Bezwaarprocedure
Tegen bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na
de dag van verzending van het besluit (datum verzending: 2 december
2015) een bezwaarschrift indienen bij: college van burgemeester en
wethouders van de gemeente IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA te
IJsselstein.
Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam
en adresgegevens van bezwaarmaker, de dagtekening, handtekening,
een aanduiding van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de
gronden van bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit,
en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Indien er sprake is van een
spoedeisend belang kan de bezwaarmaker vooruitlopend op de beslissing op het bezwaarschrift een voorlopige voorziening bij de rechtbank
vragen. Dit kan door middel van het sturen van een verzoekschrift aan
de Rechtbank Midden Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het verzoekschrift
dient te zijn voorzien van naam en adresgegevens verzoeker, de dagtekening, handtekening, vermelding van spoedeisend belang, reden van het
verzoek en een kopie van het ingediende bezwaar. Aan een verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende
zes weken na datum van verzending ter inzage bij:
• Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke
werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur
(na telefonisch overleg 088-0225000);
• Gemeente IJsselstein, Overtoom 1, 3401 BK te IJsselstein.
Voor de openingstijden zie www.ijsselstein.nl
Voorontwerpbestemmingsplan Eerste partiële herziening
bestemmingsplan Noordoost, Roba Metals
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voorontwerpbestemmingsplan Eerste partiële herziening bestemmingsplan Noordoost,
Roba Metals (NL.IMRO.0353.201410RobaMetals-Vo01) hebben
vastgesteld. Deze partiële herziening van het bestemmingsplan is
opgesteld om de bedrijfsontwikkelingen van Roba Metals, Zomerdijk 16
e.v., mogelijk te maken.

Voorbereidingen sloop
voormalige Groene Kruisgebouw
De gemeenteraad heeft besloten tot sloop van het
voormalige Groene Kruisgebouw. Inmiddels zijn de
voorbereidende werkzaamheden hiervoor gestart.
Om het pand beter toegankelijk te maken voor de
aannemer die de sloop gaat uitvoeren wordt er groen
gesnoeid en verwijderd. Ook is de aannemer in het pand
begonnen met verwijderen van losse onderdelen en
enkele delen die asbest bevatten. Op het moment dat de
sloop daadwerkelijk start, informeren wij omwonenden
hierover. De verwachting is dat de sloop geen overlast zal
veroorzaken voor het verkeer in de directe omgeving.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan Eerste partiële herziening
bestemmingsplan Noordoost, Roba Metals ligt van 3 december 2015
tot en met 13 januari 2016 ter inzage bij het Klantcontactcentrum.
Daarnaast is het voorontwerp digitaal te raadplegen via de gemeentelijke
website en www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt gedurende de
inzagetermijn een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie indienen.
U kunt uw schriftelijke inspraakreactie richten aan het college van
burgemeester en wethouders van IJsselstein, per adres Omgevingsdienst
Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van
‘Inspraakreactie voor Eerste partiële herziening bp Noordoost, Roba
Metals’. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie wordt
u verzocht een afspraak te maken met mevrouw N. Versteegh van de
Omgevingsdienst Regio Utrecht via 088 022 5000.

Inloopspreekuur bestuurder dinsdag van 15.30 - 16.30 uur			
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 de
wethouders op de dinsdagen van 15.30 tot 16.30 uur. U hoeft
hiervoor geen afspraak te maken.
Burgemeester Patrick van Domburg: eerste dinsdag v/d maand
Wethouder Marijke van Beukering: tweede dinsdag v/d maand

Wethouder Huib Veldhuijsen:
Wethouder Vincent van den Berg:

derde dinsdag v/d maand
vierde dinsdag v/d maand

Naast het vaste spreekuur op de dinsdag, kunt u de
collegeleden via Twitter bereiken. Heeft u een vraag aan
het college van B&W van IJsselstein? Stel uw vraag eens via
Twitter tijdens het Twitterspreekuur. Volg het college via
@IJsselsteinBenW en gebruik #tsijss tijdens het
Twitterspreekuur. Het eerstvolgende Twitterspreekuur is op
dinsdag 22 december.

Inloopavond
Op maandag 7 december 2015 van 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond
in ’t Kruispunt, Touwlaan 36. Tijdens de inloopavond zijn medewerkers
van de gemeente en van Roba Metals aanwezig om vragen over het
voorontwerpbestemmingsplan te beantwoorden.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen		
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 17 november 2015: Boerhaaveweg nabij 25 (Z-2015-24165), nieuwbouw van winkelruimten, horeca en kantoorruimte. (rectificatie adres
Panoven 191 H, publicatie 25 november 2015)
• 23 november 2015: Vestingplantsoen (Z-2015-24392),
kappen twee eiken.
• 23 november 2015: Parkeerplaats Agterhof (Z-2015-24393),
kappen 2 bomen.
• 2 3 november 2015: Plantvak tussen parkeerplaats naast Kronenburgplantsoen 1 en voetpad rond NH-kerk (Z-2015-24394), kappen van 4 bomen.
• 24 november 2015: Energieweg 1 (Z-2015-24421), handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening; tijdelijke vergunning voor 2 jaar.
• 25 november 2015: Panoven 43 (Z-2015-24487), veranderen pand
Panoven 43 en in te richten als kleine woning.
Welstand en monumenten Midden-Nederland		
De 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 15 december 2015 in het stadshuis van
Nieuwegein. De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
7 december 2015 in het stadhuis van IJsselstein
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 w www.ijsselstein.nl of • 14 030.
Besluit omgevingsvergunning
• 24 november 2015: Parklaan 1 (Z-2015-19774),
plaatsen dakopbouw op de woning.
• 24 november 2015: Amerikalaan 125 (z-2015-21166),
vergroten woning door dakopbouw
• 24 november 2015: Hoepelmaker 14 (Z-2015-22047),
plaatsen dakkapel op voordakvlak woning
• 27 november 2015: Brunel 21 (Z-2015-21488),
vergroten bestaand dakkapel
• 2 december 2015: Griendweg 8 (Z-2015-22571),
bouwen andere woning
• 2 december 2015: Groenendijk 44 (Z-2015-22570),
bouwen andere woning
• 2 december 2015: Benschopperstraat 22 (Z-2015-21608),
aanbrengen gevelreclame voorgevel
Verlengen beslistermijn
• De Biezen 21 (Z-2015-21150), wijziging gevelreclame
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 26 november :
• Jan van Goyenlaan, plaatsen container 1 december 2015 t/m
1 februari 2016
• Hazenveld, plaatsen bouwkeet en tijdelijk toilet, 23 november 2015
t/m 14 maart 2016
• Maria Montessoriestraat, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Jolandeplantsoen, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Jacob van Deventerstraat 24, plaatsen container 24 t/m 27
november 2015
Overige vergunningen/ontheffingen
• Collectevergunning Bartimeus Sonneheerdt, 23 t/m 29 oktober 2016

Cluster- en raadsvergaderingen
Cluster Samenleving:
Cluster Bestuur:

woensdag 2 december 2015
donderdag 3 december 2015

Aanvangstijd: 20.00 uur

Locatie: raadzaal

Agenda: w www.ijsselstein.nl/gemeenteraad
Volg de raad op Twitter: @raadIJsselstein
Live-uitzendingen: w www.ijsselstein.nl/gemeenteraad

Burenoverlast?
Trek op tijd aan de bel
030 688 70 30

Collecte

Algemene informatie

• Leger des Heils, 29 november t/m 5 december 2015

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Oud papier
Ontmoetingskerk
ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week
Agnesschool 	10 december 8.00 uur tot volgende dag
09.00 uur
De Opstap
12 december 9.00–11.00 uur

Buurtbemiddeling www.sƟchƟng-pulse.nl

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
w www.ijsselstein.nl
m info@ijsselstein.nl
ma t/m vr 8.30-17.00 uur • 14 030
Overtoom 1
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
tel. 06 212 15 202

Evenementen

@gem_ijsselstein
Het officiële Twitteraccount van gemeente IJsselstein. Lees hier over
het laatste nieuws, projecten en werkzaamheden of stel een vraag.

Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt
georganiseerd? Kijk op w www.ijsselstein.nl voor de actuele
evenementen, straatfeesten of buurtbarbecues.

@IJsselsteinBenW
Het officiële Twitteraccount van het college van B&W IJsselstein.
Lees hier over activiteiten en besluiten of stel een vraag.

