4 november 2015

Aanleg 2e fase
openbare ruimte Kloosterplantsoen
Op 9 november 2015 start aannemer Agterberg b.v. uit Utrecht met de aanleg van de tweede fase van het Klooster
plantsoen. Door het plaatsen van bouwhekken wordt de Anna van Burenstraat definitief afgesloten voor alle verkeer.
De wijk Nieuwpoort is dan alleen bereikbaar via de Hoge Biezen en
de Jan van der Heydenweg. De werkzaamheden nemen, afhankelijk
van de weersomstandigheden, circa 10 weken in beslag en zullen
hoofzakelijk bestaan uit het verwijderen van de bestrating van de
Anna van Burenstraat en de daarbij behorende parkeerplaatsen,

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 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 melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben
ontvangen van:
• RayRo:
Industrieweg 6c m.b.t. verandering van een garagebedrijf

het nodige grondwerk en de aanleg van voetpaden en een
fietsverbinding tussen de Panoven en de Guyottestraat.
De vernieuwing van de openbare ruimte van het Kloosterplantsoen
maakt onderdeel uit van het project Verbeterde Binnenstad.

Inzage
Het voorontwerpuitwerkingsplan Floridalaan ligt van 5 november
t/m 16 december 2015 ter inzage bij het Klantcontactcentrum.
Daarnaast is het voorontwerp digitaal te raadplegen via de
gemeentelijke website en w www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt
gedurende de inzagetermijn een mondelinge of schriftelijke
inspraakreactie indienen.
U kunt u schriftelijke inspraakreactie richten aan het college
van burgemeester en wethouders van IJsselstein, per adres
Omgevingsdienst Regio Utrecht per adres Omgevingsdienst
regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder
vermelding van ‘Inspraakreactie uitwerkingsplan Floridalaan’.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie wordt u
verzocht een afspraak te maken met mw. N. Versteegh van de
Omgevingsdienst Regio Utrecht via • 088 022 500.

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
burgemeester en wethouders op de dinsdagen van 15.30 tot
16.30 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Vanaf 3
november elke eerste dinsdag van de maand inloopspreekuur
burgemeester Van Domburg van 15.30-16.30 uur. Het
wethouderspreekuur schuift hierdoor op.
Burgemeester Patrick van Domburg:
1 december (eerste dinsdag van de maand)
Wethouder Marijke van Beukering:
10 november (tweede dinsdag van de maand)
Wethouder Huib Veldhuijsen:
17 november (derde dinsdag van de maand)
Wethouder Vincent van den Berg:
24 november (vierde dinsdag van de 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 24 november.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen 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, 3584BA Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor
een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering
van de Omgevingsdienst, telefoon 088-0225000.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
•	22 oktober 2015: Noord IJsseldijk ongenummerd nabij 57
(Z-2015-22662), inzake legalisatie sloot
•	23 oktober 2015: Portugalweg 12 (Z-2015-22692)
inzake legalisatie nieuwe schutting en poortingang
•	26 oktober 2015: Zomerdijk 42A (Z-2015-22822),
vervanging ballenvanger en lichtmasten
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.

Inloopavond
Op donderdag 19 november 2015 wordt van 19.00 tot 20.30 uur
een inloopavond georganiseerd in het gebouw van Dealer Totaal
Concept (DTC) Floridalaan 2.
Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente
aanwezig om vragen over het voorontwerpuitwerkingsplan
te beantwoorden.

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 voor
lopige 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
Er zijn geen besluiten genomen.
Vergunning verleend/A.P.V.

De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
9 november 2015 in het stadhuis van IJsselstein
Voorontwerpuitwerkingsplan Floridalaan

Overige vergunningen/ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voorontwerpuitwerkingsplan Floridalaan (NL.IMRO.0353.05Floridalaan-Vo01)
hebben vastgesteld. Dit uitwerkingsplan maakt de ontwikkelingen
en uitgifte van acht vrije kavels aan de Floridalaan mogelijk.

•G
 eluidsontheffing voor de opening BMX-baan van 16.00 uur
tot 17.00 uur, 5 november 2015

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

voor ondersteuning
in zorg en welzijn

Besluiten Algemene Wet bestuursrecht

Besluiten t/m 29 oktober:
•	Standplaatsvergunning Bakkerij Aelbers, kraam
Benschopperstraat 42, De Biezen 17 en Praagsingel 62 op
28, 29, 30 en 31 december 2015
•	Diverse adressen in IJsselstein voor het plaatsen van een
hoogwerker op 2 november 2015
•	Tepestraat, ingebruikname gemeenteterrein voor Meyra bus
t/m 31 december 2015

De eerst volgende openbare commissievergadering is op
17 november 2015 in het stadshuis van Nieuwegein.

Sociaal
Team

Deelname Leefomgeving- en
Veiligheidsmonitor 2015 IJsselstein
De gemeente IJsselstein laat tweejaarlijks een onderzoek uitvoeren
naar verschillende onderwerpen op het gebied van veiligheid
en leefomgeving in de buurt en in de gemeente als geheel. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Dimensus.
Inwoners van IJsselstein kunnen begin november 2015 een
uitnodigingsbrief ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek.
Niet iedereen ontvangt een brief; er is een steekproef genomen van
inwoners tussen 16 t/m 80 jaar.
De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van
2016 verwacht. Over de resultaten worden inwoners geïnformeerd via
de gemeentelijke website en gemeentepagina in Zenderstreeknieuws.

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

Werkzaamheden riolering IJsselveld
In de periode van 10 november tot en met +/- 11 december
inspecteert Van der Velden Rioleringsbeheer B.V. het rioolstelsel in
de wijk IJsselveld. Inwoners worden hierover per straat met een
brief geïnformeerd.
Asbestcementleidingen
Het te reinigen en te inspecteren riool is in 1972 / 1973
gelegd en bestaat uit asbestcement-leidingen. Van der Velden
Rioleringsbeheer B.V. reinigt de riolering met water onder hoge
druk. Dit is een laag-risico activiteit. Er is voor werknemers en
omgeving geen risico op blootstelling aan asbestvezels. Ondanks
dit, gelden er voor het werken aan asbesthoudende materialen
wettelijke regels. Zo voeren de medewerkers de werkzaamheden aan
het riool uit met persoonlijke beschermingsmiddelen; ‘mannen met
gelaatsmaskers in witte pakken’. Ook wordt de werkplek afgezet
met een lint met opdruk ‘Asbest’.
Door deze persoonlijk beschermende maatregelen én de
maatregelen die in de riolering worden genomen benadrukt Van
der Velde Rioleringstechniek B.V. dat bij het uitvoeren van de
werkzaamheden geen risico’s zijn voor de omgeving.

(Begrotings)Raadsvergadering
Donderdag 12 november 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

Samenwerking in huisvesting statushouders
De gemeenten in de Lopikerwaard (Woerden, Oudewater, IJsselstein,
Montfoort, Lopik) streven naar samenwerking op het gebied van
huisvesting voor statushouders. Door de grote toestroom van
vluchtelingen in Nederland is het belangrijk dat statushouders mensen die al een verblijfsvergunning hebben en die nu nog in een
AZC verblijven - doorstromen naar tijdelijke huisvesting en pas op
termijn naar reguliere huisvesting. Hierdoor ontstaat niet alleen
minder druk op de huidige woningmarkt maar zelfs meer ruimte
voor reguliere woningzoekenden. De gemeenten in de Lopikerwaard
zoeken momenteel gezamenlijk naar mogelijkheden en willen eind
december een plan gereed hebben voor de eerste twee à drie jaar.
De komende jaren zal de vraag naar sociale huurwoningen toenemen.
Vanwege de grote toestroom van vluchtelingen, stijgt het aantal

mensen dat gemeenten moeten huisvesten. Dit zal een druk
op de sociale woningmarkt veroorzaken. Daarom onderzoeken
de Lopikerwaardgemeenten (samen met de woningcorporaties)
naar de mogelijkheden voor extra woningen om het toenemend
aantal statushouders gefaseerd in te laten stromen op de
reguliere markt. Daarbij is het doel dat de wachttijd voor reguliere
woningzoekenden niet oploopt.
De Lopikerwaardgemeenten streven ernaar om eind december
een uitvoerbaar plan gereed te hebben voor de eerste twee à
drie jaar. De prognose van het COA is dat de Lopikerwaard
gemeenten samen tot 2018 circa 1.000 statushouders zullen
moeten huisvesten. De gemeenteraden van de vijf gemeenten
zijn geïnformeerd. Belanghebbenden zullen bij de uitwerking
van het plan betrokken worden.

Collecte

Oud papier		

•	Diabetes Fonds Nederland, 1 t/m 7 november 2015
•	Stichting Alzheimer Nederland, 8 t/m 14 november 2015

Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
De Opstap
Paulusschool

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
7 november 9.00–11.00 uur
18 november 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

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

