6 januari 2016

Bomenkap Zomerdijk
In de periode 11 tot en met 22 januari worden bomen gekapt aan de Zomerdijk. De bomen verkeren in een matige
conditie en/of staan te dicht op elkaar. Hierdoor zit er in de kronen veel dood hout. Door de bomen om en om te
kappen hebben de bomen die blijven staan meer ruimte om zich te ontwikkelen.
Verkeersmaatregelen
Het is noodzakelijk voor de werkzaamheden om de Zomerdijk
af te sluiten voor alle verkeer. Dit zal gefaseerd gebeuren op
de gedeeltes waar gewerkt wordt. De afsluitingen starten na de
ochtendspits om 09.00 uur. Deze blijven dan van kracht tot 18.00
uur ‘s avonds. De omleidingsroutes zijn ter plaatse aangegeven.
Ook kunt u deze bekijken op onze website ijsselstein.nl onder
de zoekterm “Werk in Uitvoering”.
Vracht-/werkverkeer voor de aanbepalende bedrijven kunnen,
onder begeleiding van verkeersregelaars, in- en uitrijden door

de werkvakken. Hierbij kan het voorkomen dat er een wachttijd
ontstaat van ongeveer 15 minuten voordat de boomvellers het
wegdek vrij hebben.
Veiligheid voetgangers
Tijdens de werkzaamheden worden alle veiligheidseisen in acht
genomen. Het gebied waar gewerkt wordt is afgezet. Wij raden
voetgangers ten zeerste aan deze afzetting te respecteren.
Begeeft u niet in het gebied waar gewerkt wordt. Bomen kunnen
altijd ‘raar’ vallen en splinters kunnen bij het versnipperen met een
behoorlijke kracht ver weg springen.

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.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 23 december 2015: Maanlanderhof 9 (Z-2015-26120),
bouwen van een dakopbouw.
• 28 december 2015: nabij Achtersloot 196 (Z-2015-26226),
Dammen, rijpad en aanvoer grond tbv bodemsanering.
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 12 januari
2016 in het stadshuis van Nieuwegein. De kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect) is op 11 januari 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 w www.ijsselstein.nl of • 14 030.
Besluit omgevingsvergunning
• 24 december 2015: Lorentzlaan 21-23 (Z-2015-22187),
uitbreiding van de fabriek.
Verlengen beslistermijn
• 28 december 2015: Portugalweg 12 (Z-2015-22692),
plaatsen schutting met poortingang bij de woning.
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 30 december:
• Standplaatsvergunning LEUT koffie & thee;
carpoolplaats t/m 30 juni 2016.
• Standplaatsvergunning Van Reeken, oliebollen;
Overtoom 15 oktober t/m 31 december 2016.
• Goudesteijn 1, plaatsen container van 4 t/m 8 januari 2016.
Overige vergunningen/ontheffingen
• Bar IJsselhal; kennisgeving incidentele festiviteit;
9 januari 2016.

Evenementen
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.

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.
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
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 26 januari.

Clustervergaderingen
Cluster Ruimte:
Cluster Samenleving:
Cluster Bestuur:
Aanvangstijd: 20.00 uur		

dinsdag 12 januari 2016
woensdag 13 januari 2016
donderdag 14 januari 2016
Locatie: raadzaal

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

Oud papier

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 w www.uitinijsselstein.nl of volg ons op Twitter of Facebook
t/m 6 mrt:

t/m 6 mrt:

8 t/m 29 jan:
8 jan:
8 jan:
9 t/m 31 jan:
9 jan:
9 jan:
10 jan:
16 jan:
17 jan:

E xpositie ‘Verstreken licht bij MIJ.
Troostbomen: de foto’s en camera’s
van Hans van Ommeren’
in Museum IJsselstein
Expositie ‘Magische momenten bij MIJ.
Nederlands topfotowerk bijeengebracht
i.s.m. DuPho, platform GKf’
in Museum IJsselstein
Pop-up Atelier (op vrijdag)
Keramiek op Zolder in de Bibliotheek
Nieuwjaarsreceptie Gemeente IJsselstein
Highlands Jamsessie
bij Highlands IJsselstein
Expositie ‘FotoGein’ in Theater Pantalone
Nieuwjaarsconcert
in de Oude St. Nicolaaskerk
Nieuwjaarsbijeenkomst
bij Museum IJsselstein
Magic Youtube workshop
bij Rivers Marnemoende
Willie en de Billies met ‘Gezellug’
in Theater Pantalone
Kinderworkshop ‘Wat zie je?’
in Museum IJsselstein

18, 23 januari:
19 jan:
22 jan:
24 jan:
27 jan:
27 jan:
28 jan:
30 jan:
30 jan:
31 jan:
31 jan:
31 jan:
6 febr:
7 febr:

 ondleiding in Omroep Zender Museum
R
Lees & Ontmoet in de Bibliotheek
Jubileumavond St. Roemeense Kinderhulp
in Fulcotheater
Historisch Stadhuis Concert
Muzikale voorleesbeleving
in de Bibliotheek
Verlichte stadswandeling in de binnenstad
Workshop Poëzie ‘Ontmoetingen’
in de Bibliotheek
Highlands Bandnight
in Highlands IJsselstein
Schrijfcafé in de Bibliotheek
Open Zondag in de binnenstad
Familie-theatervoorstelling ‘Loet Broedt’
in Theater Pantalone
Kinderworkshop ‘Blauwdruk maken’
in Museum IJsselstein
Carnavalsoptocht
Open Kunstzondag

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.

Ontmoetingskerk
ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week
De Brug	6 januari 11.00 uur
tot volgende dag 10.30 uur
De Opstap
9 januari 9.00-11.00 uur
Paulusschool	13 januari 11.30-12.30 uur
en 18.30-19.30 uur

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

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
• 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.

