7 oktober 2015

Sociaal team en Jeugdteam nu ook
bereikbaar via eigen website

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. 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.
Vanaf 3 november elke eerste dinsdag van de maand
inloopspreekuur burgemeester Van Domburg van 15.30-16.30
uur. Het wethouderspreekuur schuift hierdoor op.
Wethouder Marijke van Beukering:
eerste dinsdag v/d maand (v.a. 3/11: tweede dinsdag)
Wethouder Huib Veldhuijsen:
tweede dinsdag v/d maand (v.a. 3/11: derde dinsdag)
Wethouder Vincent van den Berg:
derde dinsdag v/d maand (v.a. 3/11: vierde dinsdag)
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 27 oktober.

Cluster / raadsvergaderingen
• Cluster Ruimte:
• Cluster Samenleving:
• Cluster Bestuur:

Het sociaal team en jeugdteam in IJsselstein hebben een eigen website. wwww.sociaalteam.nu en www.jeugdteam.nu
biedt nieuws en informatie over ondersteuning in (jeugd)zorg en welzijn, over opvoeden en opgroeien van kinderen.
Wilt u in contact komen met een medewerker van een team? Laat het weten via de site. Zoekt u passende hulp of
ondersteuning in de omgeving? Kijk dan eerst op de sociale kaart of een lokale of regionale instelling een oplossing
biedt.
Sociale kaart
De sociale kaart is een digitale verzameling van hulpverleningsinstanties. Het geeft een overzicht van lokale en regionale
organisaties op het gebied van welzijn, gezondheidszorg en sociale
en maatschappelijke voorzieningen.
Aan de hand van thema’s als wonen, werk en inkomen, mantelzorg,
financiën en jeugd en gezin krijgt u een overzicht van passende
hulp in de nabije omgeving. De sociale kaart is binnenkort ook
op de website van Pulse, w www.onsijsselstein.nl te vinden.
Sociaal team en Jeugdteam
Met een toegankelijke website voor inwoners en professionals
bouwen het sociaalteam en jeugdteam verder aan hun
professionaliteit. Het sociaalteam ondersteunt inwoners met
vragen over onder andere het huishouden, eenzaamheid, relaties,
financiën, mobiliteit en hulpmiddelen. Ze kijken daarbij eerst
wat iemand zelf kan, waar mensen uit de omgeving mee kunnen
ondersteunen en waar professionele ondersteuning voor nodig is.
Het jeugdteam ondersteunt bij vragen of zorgen over opvoeden,
ontwikkeling, opgroeien, geestelijke gezondheid of veiligheid
van een kind. Waar het ‘gewone’ opvoeden ophoudt, geeft het
Jeugdteam ondersteuning en helpt vragen zelf aan te pakken.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt nauw samen met het
jeugdteam. Informatie van de website van het CJG is nu te vinden
op w www.jeugdteam.nu.

Neem deel aan het digitale
Inwonerspanel van IJsselstein
De gemeente wil haar inwoners betrekken bij het beleid en bestuur.
Zij hecht veel waarde aan uw mening en uw ideeën. Het digitale
Inwonerspanel is één van de manieren om deze betrokkenheid te
verhogen en uw mening te vragen.
Het Inwonerspanel heeft nu ca 1.200 deelnemers en de gemeente
IJsselstein is altijd op zoek naar nieuwe deelnemers. Wij nodigen u
daarom van harte uit mee te doen aan het Inwonerspanel.
U ontvangt 3 á 4 keer per jaar via internet een vragenlijst van DUO
Market Research, het onderzoeksbureau dat de onderzoeken voor
de gemeente verzorgt. U bent geheel vrij om deel te nemen aan de
onderzoeken.

Openbare bekendmakingen

dinsdag 13 oktober 2015
woensdag 14 oktober 2015
donderdag 15 oktober 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

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.

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.

Aanvragen voor omgevingsvergunningen

Besluit omgevingsvergunning

De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 21 september 2015: Brunel 21 (Z-2015-21488),
optrekken van de gevel
• 26 september 2015: Utrechtseweg 22 (Z-2015-21513,
plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
• 26 september 2015: Benschopperstraat 22 (Z-2015-21608),
vervangen van het gevelbord

• 25 september 2015: Kappeyne van de Coppellostraat 2 (Z-201520152), bouwen extra kamer met loggia door het inpandig
dichtbouwen dakterras

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 20 oktober 2015
in het stadshuis van Nieuwegein. De kleine commissie (overleg
met de rayonarchitect) is op 12 oktober 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

Onlangs hebben ca 2.000 inwoners een brief/uitnodiging
ontvangen om deel te nemen aan het Inwonerspanel. We zoeken
met name deelnemers in de leeftijd van 25 tot en met 38 jaar.
Voldoet u of iemand anders in uw huishouden hieraan en wilt u
graag uw mening geven over onderwerpen die voor u en IJsselstein
belangrijk zijn, dan zien we uw aanmelding voor het Inwonerspanel
graag tegemoet.
Ook als u geen brief ontvangt en/of niet in de leeftijdscategorie
valt, maar u wilt wél graag deelnemen aan het Inwonerspanel, dan
kan dat natuurlijk ook en kunt u zich aanmelden. Hiervoor kunt u

Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 1 oktober:
• Oorbeek, standplaatsvergunning oliebollenkraam, div data in
november en december 2015
• Touwlaan/Kasteellaan, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Westfort Vleesproductie, melding incidentele festiviteit op
25/26 september 2015
•Jan Bijlhouwerstraat 7, plaatsen container op parkeerplaats,
16 september t/m 10 oktober 2015
• Kasteellaan, plaatsen container, bouwkeet en dixie, tot en met
27 november 2015
• Kloosterstraat 5a, plaatsen container van 26 oktober t/m
13 november 2015
• Hugo Poortmanstraat 26, plaatsen container 21 september t/m
2 november 2015

aan a.van.grootheest@duomarketresearch.nl een e-mail sturen. U
ontvangt dan inlogcodes voor uw Persoonlijke Internet Pagina op
www.duomarketresearch.nl/burgerpanels.

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.

Algemene informatie

COLUMN GEMEENTERAAD

Raadsvergadering 24 september 2015
Donderdag 24 september was de eerste raadsvergadering na het
zomerreces. Een bijzondere want voor het eerst was onze nieuwe
burgemeester Patrick van Domburg voorzitter.
Na Patrick van den Brink en Marianne Kallen heeft ook onze nieuwe
burgemeester zijn eigen manier van vergaderen. Misschien even
wennen voor zowel raadsleden als voorzitter maar hij deed het
uitstekend!
Visie op huisvesting
Op de agenda stonden belangrijke onderwerpen. Onder andere
de visie op huisvesting. Het gaat hierbij om de leegstand van
het gemeentehuis. Door de samenwerking met Montfoort (UW
Samenwerking) en het op afstand zetten van veel taken is de
gemeente IJsselstein een regie-gemeente geworden. Hierdoor
is het aantal ambtenaren afgenomen en staat het gemeentehuis
voor een groot deel leeg. De VVD heeft vorig jaar al aangeven dat
het college ervoor moet zorgen dat het gemeentehuis efficiënter
wordt benut. Hier is nu gehoor aan gegeven. De medewerkers
van Montfoort komen naar IJsselstein en het gemeentehuis van
Montfoort wordt voor het grootste deel verhuurd.
Daarnaast is er nog een groot aantal m2 dat aan derden verhuurd
kan worden. Om de ruimtes verhuur klaar te maken is een
investering nodig. Een investering die zich via de verhuur gaat
terug verdienen. De VVD is blij met deze stap. Zij zien uit naar
een snelle verhuur van de overige m2 zodat de situatie financieel
voordeel oplevert.
Uitvoeringsagenda economische visie
Een ander belangrijk agendapunt was de uitvoeringsagenda
economische visie met als titel “ontmoet ondernemend
IJsselstein”. Op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad de economische

visie vastgesteld. De uitvoeringsagenda is waar het nu om ging.
Waar enkele partijen waarschijnlijk dachten dat het ging om een
ondersteuning voor uitsluitend de ondernemers in de binnenstad
is deze economische agenda bedoeld ter ondersteuning van
alle ondernemers in IJsselstein. Een mooi plan om IJsselstein
nog beter op de kaart te zetten en opgesteld samen met de
IJsselsteinse ondernemers.
Vluchtelingenbeleid
Tot slot werd door Groen Links de vluchtelingen stroom op de
agenda gezet. Onder onze IJsselsteinse inwoners leeft de vraag of
en wat zij kunnen doen om te helpen. De gemeente IJsselstein is
actief in ondersteuning maar laat het COA (Centraal orgaan opvang
asielzoekers) de regie voeren. Op dit moment is er geen noodzaak
voor crisisopvang in IJsselstein.
Mochten er in de toekomst vluchtelingen voor crisis noodopvang
naar IJsselstein komen dan is het wel zaak onze inwoners en met
name omwonenden goed te informeren. Vooralsnog is dit nu niet
ter sprake. De VVD heeft gevraagd aan de gemeente om actief te
communiceren naar inwoners.
Wat mij opviel deze vergadering
is dat o.a. de lokale partij tegen
de “visie op huisvesting” en
“uitvoeringsagenda economische
visie” heeft gestemd. Je zou
toch juist van een lokale partij
verwachten dat zij IJsselstein willen
laten groeien en bloeien!
Saskia van Dijk
Raadslid VVD IJsselstein

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.

Oud papier
Ontmoetingskerk
ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week
Agnesschool 	10 sept. 8.00 uur tot volgende dag 09.00 uur
Nicolaasschool
12 sept. 10.00-12.00 uur
Paulusschool	16 sept. 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur
De Ark van Noach
17 sept. 8.30-16.30 uur

Collecte
• KWF Kankerbestrijding, 6 t/m 12 september
• Prinses Beatrix Spierfonds, 13 t/m 19 september 2015

