2 maart 2016

Gast van de Raad
Helaas, bestaat, nog steeds ten onrechte, het beeld dat
raadsvergaderingen lange, saaie bijeenkomsten zijn waar
je als inwoner niets te zoeken hebt. Dus heeft de politiek
besloten de deuren van de raadzaal wagenwijd open te
gooien. Inwoners worden uitgenodigd eens in de keuken
van de democratie te kijken onder de veelbelovende titel:
‘Gast van de raad’. Maak gebruik van deze uitnodiging en
kom donderdag 10 maart een kijkje nemen.

wat het gemeenteraadswerk betekent en vervolgens wonen zij de
raadsvergadering van die avond als z.g. VIP-gast bij. Aan het einde
daarvan bestaat dan de gelegenheid om met een drankje en hapje
na te praten over de opgedane ervaringen.

Het recept is heel simpel.
Voor een aantal raadsvergaderingen per jaar worden enkele
inwoners speciaal uitgenodigd. Eerst krijgen de gasten uitleg over

De ontvangst is donderdag 10 maart vanaf 19.00 uur. U kunt zich
opgeven via griffie@ijsselstein.nl of 030 – 6861817.

Mensen kunnen overigens ook zelf het initiatief nemen door aan te
geven dat zij graag eens als speciale gast bij een raadsvergadering
aanwezig willen zijn.

Inloopspreekuur bestuurder
dinsdag van 15.30 – 16.30 uur
Wilt u een wethouder spreken? Dat kan laagdrempelig tijdens de
inloopspreekuren voor wethouders 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:
derde dinsdag v/d maand
Wethouder Vincent van den Berg:
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 maart.

Raadsvergadering
Raadsvergadering:
Aanvangstijd: 20.00 uur

donderdag 10 maart 2016
Locatie: raadzaal

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

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 meldingen op basis van het Activiteitenbesluit
milieubeheer hebben ontvangen van:
• Labelmed B.V:
Middenweg 16, 3401MB. Melding m.b.t. oprichten drukkerij voor
Flexodruk of verpakkingsdiepdruk.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk hierover zienswijzen
naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te
stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA
Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op bepaalde in de
Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), bekend dat zij een beschikking tot het opleggen van
maatwerkvoorschriften hebben afgegeven:
besluitdatum: 2 maart 2016
inrichting:
Salland Olie Maatschappij B.V.
adres:
Kamerlingh Onneslaan 5 te IJsselstein
betreft:	het voorkomen van risico’s voor de omgeving en
ongewone voorvallen (zoals brand), dan wel voor
zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de risico’s voor de omgeving en de
kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de
gevolgen hiervan.

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag dat het besluit
ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen
het ontwerpbesluit;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit.

Aanvragen voor omgevingsvergunningen

Het beroepschrift dient de volgende informatie te bevatten:
naam, handtekening en adres van de indiener, datum, reden van het
beroepschrift en op welk besluit het beroepschrift betrekking heeft.

De omgevingsvergunningen worden, na beoordeling op volledigheid
en realiseerbaarheid, voor zover van toepassing, behandeld in de
openbare vergadering van de welstandscommissie.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht.

De eerst volgende openbare commissievergadering is op
15 maart 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.

In werking treden
Het besluit treedt m.i.v. 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 treedt
in dat geval niet eerder in werking dan op dat verzoek is beslist.
De voorzieningenrechter kan worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Het verzoekschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening. Bij
het verzoekschrift dient een kopie van het beroepschrift te worden
gevoegd.
Ter inzage
Het besluit ligt van 2 maart 2016 gedurende zes weken
ter inzage bij:
-O
 mgevingsdienst 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);
- S tadhuis IJsselstein, Overtoom 1.
Voor informatie over openingstijden zie de website van de
gemeente.

De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 18 februari 2016 Leeuwenburg 75 IJsselstein
(Z-2016-28529) starten Bed & Breakfast.
• 22 februari 2016 Zaagmolenlaan 6 IJsselstein
(z-2016-28614) plaatsen dakkapel.
Welstand en monumenten Midden-Nederland

De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
7 maart 2016 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 www.ijsselstein.nl of 14 030.
Besluit omgevingsvergunning
• 17 februari 2016 Schonauwen 35 IJsselstein (Z-2016-27567),
tuinhuis bouwen (vergunningsvrij)
Verlenging beslistermijn
• 25 februari 2016 Boedapestlaan 138 (Z-2015-24809) plaatsen
raamkozijn zijgevel woning.
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 25 februari:
• Swammerdamweg, werkzaamheden aan kabels en leidingen.
Overige vergunningen/ontheffingen
• Fonds Gehandicaptensport,
spandoekvergunning 10 t/m 16 april 2016.

Speeddatesessie gemeente IJsselstein,
de Baronie, de ViHIJ en ZZPijl
bij Sjonic

Inloopspreekuur voor vragen over
uw aanslag lokale belastingen
en WOZ-beschikking

Woensdagavond 9 maart 2016 gaan ondernemers aan de
slag met hun eigen elevator pitch.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) verstuurt,
in opdracht van uw gemeente, de jaarlijkse aanslagen
lokale belastingen en de WOZ-beschikkingen.

Al voor de derde keer faciliteert de gemeente IJsselstein op
woensdag 9 maart 2016 een speeddatesessie, waarin ondernemers
in IJsselstein elkaar ontmoeten en informeel (bij)praten. Dit
keer vindt de sessie plaats bij Sjonic. Dit bureau realiseert
succesvolle websites, e-mailnieuwsbrieven en online campagnes
voor uiteenlopende klanten. De sessie heeft echter ook een sterk
interactief karakter. Er wordt namelijk geoefend met het opstellen
van een eigen elevator pitch.
Tijdens een zogenaamde elevator pitch presenteert u uw bedrijf,
producten/diensten en onderscheidende kenmerken in 1 minuut.
De elevator pitch heeft zijn naam te danken aan de korte tijd
die je hebt om je verhaal te doen. Deze tijdsduur stemt ongeveer
overeen met de tijd die het duurt om met de lift te gaan. Voor veel
ondernemers is de elevator pitch een lastige klus, want er is zoveel
te vertellen. Toch is het paraat hebben van een elevator pitch
essentieel. Vaak is er namelijk niet langer dan 1 minuut om de
interesse van een potentiële klant te wekken. Het is belangrijk om
dan snel tot de kern te komen.
Ook De Baronie, ViHIJ en ZZPijl zijn betrokken bij de
speeddatesessie.

Heeft u vragen over uw aanslag of WOZ-beschikking?
Op vrijdag 11 maart 2016 houdt BSR speciaal voor de gemeente
IJsselstein een inloopspreekuur. Tijdens dit inloopspreekuur staan
medewerkers van BSR voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden
en uitleg te geven over uw aanslag en WOZ-beschikking. U bent
van harte welkom op 11 maart 2016 tussen 9:00 en 17:00 uur
op het Stadskantoor van de gemeente IJsselstein, Overtoom 1 te
IJsselstein. Wij vragen u om uw aanslagbiljet mee te nemen.
Aanmelden: niet noodzakelijk, wel mogelijk
Het is niet noodzakelijk om uw komst van tevoren aan te melden.
Hierdoor kan het voorkomen dat u moet wachten tot er een
medewerker beschikbaar is om u te woord te staan. Als u ervoor
kiest om een afspraak te maken, dan weet BSR waarvoor u komt.
U wordt dan geholpen op het vooraf afgesproken tijdstip. Voor de
afspraak is 20 minuten gereserveerd.
Wilt u een afspraak maken, dan kunt u hiervoor een e-mail
sturen naar inloopspreekuur@bsr.nl onder vermelding van uw
subjectnummer en het onderwerp waarop uw vragen betrekking
hebben. Tevens kan een voorkeur voor tijd aangegeven worden.
U ontvangt altijd een bevestiging van BSR.

Brommers en scooters op de
rijbaan in Utrecht
Rijdt u met uw brommer of scooter in Utrecht? Vanaf 14 maart
2016 moeten alle brommers en scooters met een geel kenteken
in heel Utrecht gebruik maken van de rijbaan.
Er gelden een paar uitzonderingen. Let dus goed op: Bij alle
fietspaden in Utrecht wordt duidelijk aangegeven of brommers
zijn toegestaan. Houd u aan deze maatregel want anders riskeren
bromfietsers (met een geel kentekenplaatje) die op een fietspad
rijden, een boete van € 95,- plus € 9,- administratiekosten.
Meer informatie leest u op: http://www.utrecht.nl/brommer/
In IJsselstein geldt deze maatregel niet. In onze stad zijn de
regels voor het rijden op de rijbaan en/of fietspad ongewijzigd.

Oud papier
Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
De Ark van Noach
Nicolaasschool
Paulusschool

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
10 maart 8.30-16.30 uur
12 maart 10.00-12.00 uur
16 maart 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Inschrijven
Tijdens de speeddatesessie bij Sjonic is plaats voor maximaal
40 deelnemers. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
h.v.d.burg@ijsselstein.nl. Aanmelden kan tot vrijdag 4 maart.
Datum: woensdag 9 maart 2016
Waar:	Sjonic Edisonweg 1, 3404 LA IJsselstein
Tijd:
19.00 – 22.00 uur

Niet naar het spreekuur, maar wel vragen?
Kunt u niet op het spreekuur komen maar heeft u wel vragen.
Dan kunt u terecht op onze website www.bsr.nl, gebruik maken
van het contactformulier of bellen met BSR, telefoonnummer
(0344) 649 649 (maandag tot en met donderdag tussen
8.30 en 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur). Via
de website kunt u tevens automatische incasso regelen, een
taxatieverslag aanvragen, bezwaar maken
of een kwijtscheldingsformulier aanvragen.
Hiervoor heeft u uw DigiD gebruikersnaam en
wachtwoord nodig.

Collecte
• Stichting Jantje Beton, 6 t/m 12 maart 2016
• Amnesty International, 13 t/m 19 maart 2016

Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

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

