5 augustus 2015

Wethoudersspreekuur: 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.

TIPS

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. In verband met de zomervakantie is er op 11 augustus en 1 september geen wethouderspreekuur. Op dinsdag
18 augustus (wethouder Van den Berg) en 25 augustus (wethouder Veldhuijsen) vinden de spreekuren wel plaats.
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 25 augustus.

Collecte

Oud papier

• Stop Malaria: 2 t/m 15 augustus 2015

Ontmoetingskerk
’t Kruispunt
Paulusschool
De Trekvogel
De Ark van Noach

• Collectevergunning Oranje Fonds, 16 t/m 21 mei 2016

t/m 15 aug:
ma t/m za, 9.00-17.00 uur
gehele week
17 juni 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur
18 juni 8.30-18.00 uur
25 juni 8.30-16.30 uur

Evenementen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 29 juli 2015, Utrechtsestraat 49, (z-2015 18371/20955),
aanbrengen gevelreclame

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 8 www.ijsselstein.nl.
Bekendmaking aangaan anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente
IJsselstein een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in art. 6.24
Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met de eigenaren
van het perceel grond gelegen aan de Schapenstraat 4. De
overeenkomst heeft betrekking op de bouw van een woning op het
perceel aan de Schapenstraat 4.
Ter voldoening aan art. 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) wordt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de
overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf
donderdag 13 augustus 2015 6 weken voor een ieder ter inzage
in het stadhuis. Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen
zienswijzen of bezwaren worden ingediend
Bekendmaking mandaatbesluit
De burgemeester maakt bekend, dat zij op 22 juli 2015 heeft
besloten aan mevrouw M.R. van der Plaats-Reza en aan de heer J.
Boer, werkzaam bij de UW Samenwerking, mandaat te verlenen voor
de uitoefening van de bevoegdheid om te beslissen op aanvragen
om een evenementenvergunning op grond van de Algemene
plaatselijke verordening gemeente IJsselstein.Dit besluit treedt in
werking op de dag na van de bekendmaking.
Het mandaatbesluit kunt u vanaf vandaag kosteloos inzien bij
het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling een
afschrift van het besluit krijgen. Het besluit is tevens opgenomen
in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (http://www.
overheid.nl) en in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële
Publicaties (https://zoek.officielebekendmakingen.nl).
Bekendmaking algemene subsidieverordening 2015
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
in de vergadering van 1 juli 2015 heeft besloten tot de vaststelling
van de Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015.
Die verordening treedt in werking m.i.v. de dag volgende op de
dag van deze bekendmaking. Gelijktijdig wordt de Algemene
subsidieverordening gemeente IJsselstein 2004 ingetrokken.
Bovengenoemde verordening kunt u vanaf vandaag kosteloos inzien
bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling
een afschrift van de stukken krijgen.
De verordening is elektronisch bekend gemaakt d.m.v. een
elektronisch uitgegeven Gemeenteblad. Dat Gemeenteblad is
gepubliceerd op en te raadplegen via de volgende internetadressen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl en
www.officielebekendmakingen.nl. Tevens is de verordening
opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving, te
raadplegen via: www.overheid.nl.

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

• 5 augustus 2015, Utrechtsestraat 49 (Vingerhoekhof-zijde),
(z-2015-17926/20975), aanbrengen hekwerken

Bekendmaking beleidsregels bestuurlijke boete BRP
Burgemeester en wethouders maken, gelet op art. 4:81 Algemene
wet bestuursrecht, bekend dat zij in de vergadering van 14 juli
2015 hebben besloten tot de vaststelling van de ‘Beleidsregels
Bestuurlijke boete BRP’.
Deze beleidsregels geven aan op welke wijze het college gebruik
maakt van en invulling geeft aan de beleidsvrijheid die zij heeft
om personen te kunnen verbaliseren indien zij de verplichtingen
die voortvloeien uit de Wet basisregistratie personen niet
uitvoeren.
Op basis van art 8:2 onder a Algemene wet bestuursrecht zijn
de ‘Beleidsregels Bestuurlijke boete BRP’, zijnde beleidsregels
zoals bedoeld in art. 1:3 vierde lid juncto afdeling 4.3 Algemene
wet bestuursrecht, niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Deze
beleidsregels treden op de dag van publicatie in werking.
De vastgestelde ‘Beleidsregels Bestuurlijke boete BRP’ liggen
m.i.v. 5 augustus 2015, gedurende een aaneengesloten periode
van acht weken, voor een ieder tijdens kantooruren kosteloos ter
inzage bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen
betaling een afschrift van de stukken krijgen. De beleidsregels zijn
elektronisch bekend gemaakt door middel van een elektronisch
uitgegeven Gemeenteblad. Dat Gemeenteblad is gepubliceerd op
en te raadplegen via de volgende internetadressen: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
Tevens zijn de beleidsregels opgenomen in de Centrale Voorziening
Decentrale Regelgeving, te raadplegen via: www.overheid.nl.

t/m 15 sept:
t/m 27 sept:
5, 12, 19 aug:
7, 21 aug:
13, 27 aug:
14 aug:
15 aug:
17 t/m 21 aug:
23 aug:
23 aug:
28 aug:
29 aug:
29 aug:
29 aug:
29 aug:
30 aug:
4, 5 sept:
5, 6 sept:
5, 6 sept:
6 sept:
6 sept:
6 sept:
9 sept:

Expositie ‘Lente’ van Sandra Hermans in de
Bibliotheek
Workshop ‘Ontwerp en maak je eigen
stoel!’ bij Club MIJ
Expositie ‘Uit liefde voor hout van MIJ’,
Museum IJsselstein
Yselvaert, Vertelvaarten voor kinderen
Yselvaert, Vaartocht door de Hollandse
IJssel
Yselvaert, Vaartocht naar Lopikerkapel
Highlands Jamsessie
Workshop ‘Beeldhouwen in hout’,
Museum IJsselstein (MIJ)
IJVO vakantieweek
REactive estafetteloop in het centrum
Sportfair & Verenigingenmarkt, Podium
Foute Zomerfeest 2015 op het Podium
Open Dag cursusaanbod IJsselstein in
Bibliotheek
Schrijfcafé in Bibliotheek
Open Dag Brandweer IJsselstein
Return To … @hetfoutezomerfeest2015
op het Podium
Open Zondag, binnenstad
IJsselFEstein
Atelierroute Lopikerwaard
Centrale expositie Atelierroute,
Bibliotheek
Open Kunst Zondag
Proefrit Lopikerwaard
Proeverij in MIJ
IJsselstein Schrijft, Bibliotheek

Elke zaterdag en zondag kunt u een rondvaart maken met
Stichting Yselvaert door de grachten. Informatie en kaartverkoop
via Uit in IJsselstein, Overtoom 7, tel. 030 688 72 73.
Elke zaterdag t/m 12 september van 14.00 – 16.00 uur
rondleidingen in de St. Nicolaasbasiliek.
Elke zaterdag t/m 26 september is de Oude St. Nicolaaskerk
geopend van 14.00 – 16.30 uur. 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.

IJsselstein, 5 augustus 2015,
Bekendmaking Vastgesteld bestemmingsplan Derde partiële
herziening bestemmingsplan IJsselstein Zuidoost, Cals College
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 6 augustus
2015 ter inzage ligt:
• Besluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Derde partiële herziening bestemmingsplan
IJsselstein Zuidoost, Cals College en bijbehorende onderzoeken
zoals vervat in NL.IMRO.0353.201406Calscollege-Vg01 (op grond
van art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening)
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van
het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn opgenomen in
hoofdstuk 3 Conclusie in de Nota van zienswijzen, welke onderdeel
uitmaakt van het vaststellingsbesluit.
Beroep
Gedurende de beroepstermijn (vanaf 6 augustus 2015)
kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA Den Haag door:
• Belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend;
• Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die
zijn aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan;

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
Tel. 14 030

Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Overtoom 1
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
wo t/m vr 13.30-17.00 uur
wo t/m vr 18.00-20.00 uur
tel. 06 – 212 15 202

Calamiteiten en storingen:
(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 account van het college van
B&W IJsselstein. Lees hier over activiteiten en
besluiten of stel een vraag.

• Diegenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij
geen zienswijzen hebben ingebracht.
Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het
is niet mogelijk per e-mail beroep in te stellen. Het instellen van
beroep schorst de werking van het besluit niet. Degene die beroep
instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening
(schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het bestemmingsplan treedt inwerking op de dag na afloop
van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet
inwerking voordat op dat verzoek is beslist.
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:
5 augustus 2015
inrichting:
De Keuken van Tante Cake
adres:
Kerkstraat 25, 3401 CM IJsselstein
betreft: 	het lozen op het gemeentelijk
rioolstelsel zonder vetafscheider en
slibvangput
Bezwaarprocedure
Tegen bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden van 6
augustus t/m16 september 2015 een bezwaarschrift indienen bij:
burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein,
Postbus 26, 3400 AA 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 voor zes
weken ter inzage en kunnen worden ingezien bij:
• 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);
• Stadhuis IJsselstein voor informatie over openingstijden zie de
website van de gemeente.
Aanvragen voor omgevingsvergunning
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 29 juli 2015, Utrechtsestraat 49, (z-2015 18371/20955),
aanbrengen gevelreclame
• 5 augustus 2015, Utrechtsestraat 49 (Vingerhoekhof-zijde),
(z-2015-17926/20975), aanbrengen hekwerken
Welstand en monumenten Midden-Nederland

inrichting en uitbreiden vleesverwerking, aanvraag 30 juni 2015
• Walkade 58, (z-2015-18103), vervanging garage dak
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
• 22 juli 2015, Utrechtsestraat 49 (Vingerhoekzijde), (Z-201517926), aanbrengen hekwerken
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 30 juli
• Ontheffing geluidhinder J.v.Maerlantstraat 53, 5 augustus 2015
• Ontheffing geluidhinder Kerkstraat 4, 22 augustus 2015
• Standplaatsvergunning Carpoolplaats IJsselstein Coffee 2 Go van
• 15 augustus t/m 31 december 2015
Ingebruikname gemeenteterrein parkeerplaats Pekingsingel
t.h.v. het Seoulpad
• 17 juli t/m 7 augustus 2015
Ingebruikname gemeenteterrein parkeerplaats Jan van
Deventerstraat 12,
• 24 juli t/m 14 augustus 2015
Ingebruikname gemeenterrein hoogwerker Oranje Nassaulaan
op 5 augustus 2015.

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

Overige vergunningen/ontheffingen

Besluiten Algemene Wet bestuursrecht

Melding Activiteitenbesluit

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.

• M.P.J.V. Bos voor het adres: Stuivenbergweg 2, 3403 NH
IJsselstein, wijzigen van het veebestand.

Besluit omgevingsvergunning
• 29 juli 2015, Utrechtsestraat 49,
(z-2015-18371/20955), aanbrengen gevelreclame
• 5 augustus 2015, Utrechtsestraat 49 (Vingerhoekhof-zijde),
(z-2015-17926/20975), aanbrengen hekwerken
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn door de
aanvrager ingetrokken:
• Kamerlingh Onneslaan 7, (z-2015-19325), realisatie wasplaats in
bestaande bedrijfshal als onderdeel van slachterij, aanvraag van
1 juli 2015
• Kamerlingh Onneslaan 20, (z-2015-19264), aanvraag verandering

• Inzamelen oud papier basisschool De Torenuil schooljaar
2015-2016

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.

