8 juni 2011

G E M E E NT E N I E U W S

algemene informatie

wethoudersspreekuur

Vooraankondiging BROEM-rit september 2011

Adres stadhuis
Bezoekadres:	Overtoom 1, IJsselstein,
tel (030) 686 16 11,
fax (030) 688 43 50
Correspondentieadres:
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl,
info@ijsselstein.nl
Openingstijden:
zonder afspraak:
ma t/m vrij 9.00-13.00 uur
woe 8.00-13.00 uur
op afspraak:
ma 13.30-17.00 uur
woe 13.30-20.00 uur
Telefonisch bereikbaar:
9.00-17.00 uur
Calamiteiten en storingen:
tel 06 21 21 52 02
(buiten kantoortijden)

14/6 wethouder Van Beukering, Sport en Samenleving (WMO)
21/6 wethouder De Jong, Openbare Ruimte, Groen en Volks
huisvesting
28/6 wethouder De Vries, Financiën en Cultuur
5/7 wethouder Van Beukering, Sport en Samenleving (WMO)
12/7 wethouder Van Beukering, Sport en Samenleving (WMO)
19/7 wethouder Cremer, Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken,
Werkgelegenheid en inburgering
26/7 wethouder Cremer, Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken,
Werkgelegenheid en inburgering
De inloopspreekuren zijn op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur.

In september organiseert Veilig Verkeer Nederland en de gemeente
IJsselstein een BROEM-rit, voor 60 +ers die in bezit zijn van een
auto.

Meldpunt zorg & overlast

Er kunnen 27 mensen (met rijbewijs en in bezit van een auto) deel
nemen aan deze BROEM-rit. De kosten bedragen circa € 25,-. Bent u
geïnteresseerd en wilt u deelnemen? Neem dan vóór 1 juli contact
op met mevr. S. Haazer,  (030) 686 16 61 bereikbaar op
het stadhuis tussen 9.00 uur en 10.00 uur. Of v ia email
s.haazer@ijsselstein.nl
Zij noteert uw naam op de deelnamelijst. De Broem-rit gaat alleen
door bij voldoende deelname. Zijn er meer dan 27 mensen geïnte
resseerd, dan maakt de gemeente een reservelijst aan.

Bouwvergunning en kadastrale gegevens
U kunt, na een telefonische afspraak, bouwvergunningsdossiers
inzien bij het Klantcontactcentrum  (030) 686 16 11. Bij het
loket Bouwen van het Kcc worden ac tuele kadastrale en
hypothecaire gegevens verstrekt en is het mogelijk een uittreksel
van de kadastrale kaart te maken. Voor deze diensten worden
legeskosten in rekening gebracht.

Het stadhuis tijdelijk op maandagavond open
Van 4 april tot en met 11 juli 2011 kunt u voor een paspoort of
identiteitskaart ook op maandag tot 20.00 uur terecht. Maakt u
dan wel even een afspraak?
Afspraak maken
U kunt een af spraak maken v ia w w w.ijssel stein.nl of
 (030) 686 16 11. Voor het ophalen van uw reisdocument
hoeft u geen afspraak te maken. Met deze extra avond willen wij
u meer service bieden in deze drukke periode voor de vakanties.
Liever vroeg in de ochtend?
Komt u liever voordat u naar uw werk gaat? Wist u dat u op
woensdag al om 8 uur ’s morgens bij ons terecht kunt? U hoeft
hiervoor geen afspraak te maken.

Aangepaste openingstijden stadhuis
13 juni (Tweede Pinksterdag)
Alle diensten van de gemeente zijn gesloten

Er zijn mensen die dringend hulp nodig hebben. Zij hebben psychia
trische klachten, verslaving of schulden. Zelf willen, kunnen of
durven ze geen hulp te vragen. Maakt u zich ernstig zorgen om
iemand dan kunt u dit melden bij Meldpunt Zorg & Overlast, te
bereiken via  (030) 630 54 80 tussen 9.00 en 17.00 uur of via
meldpunt@ggdmn.nl. Het meldpunt maakt onderdeel uit van de
GGD Midden-Nederland.

Bespuugd, bedreigd of uitgescholden?
Vindt u dat normaal?
Mensen met een publieke taak hebben regelmatig te maken met
agressie; fysiek of verbaal geweld. U kunt hierbij denken aan
verkeersregelaars of buschauffeurs, verpleegkundigen of het perso
neel op een ambulance. Maar ook aan politieagenten, leraren en de
medewerkers aan de balie van gemeenten en (sociale) zorginstel
lingen. Deze mensen doen dit met de grootste zorg; zij bieden hulp
aan diegenen die dit nodig hebben. Tóch zijn zij regelmatig de dupe
van de frustraties van anderen. En dat is niet normaal.
Afspraken
Daarom spreken overheid en werkgevers met elkaar én met u het
volgende af:
Agressief of gewelddadig gedrag wordt nooit getolereerd
Geef de professional de ruimte om zijn werk te doen
Volg de aanwijzigen van de professional op
Verstoor de (bedrijfs)orde niet
Kijk voor meer informatie op www.veiligepublieketaal.nl.

Oud papier
Ontmoetingskerk, ma t/m za 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt, gehele week
Paulusschool, 15 juni 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur

Het is vaak lang geleden dat 60-plussers hun rijbewijs hebben
gehaald. In die tussentijd zijn er veel verkeersregels veranderd en
soms zijn er ongemerkt fouten geslopen in de rijstijl. De BROEM-rit
is een opfriscursus. U maakt, in uw eigen auto, met een instructeur
een ritje. Na afloop bespreekt u samen uw rijstijl en krijgt u indien
nodig tips en advies. De rit heeft geen consequenties voor uw
rijbewijs.

Weggooien? Mooi niet!
Na de primeur van provincie Zeeland maakt ook IJsselstein kennis
met het Repair Café. Het re-integratie project Sam Sam IJsselstein
organiseert op 14 juni het eerste IJsselsteinse Repaircafé.
Repair Café
Het Repair Café is een landelijke stichting die onder andere met
financiering van de Postcodeloterij bijeenkomsten organiseert waar
mensen hun kapotte spullen kunnen maken met hulp van een
elektricien of naaister. Je kunt hierbij denken aan een koffiezet
apparaat dat niet meer werkt of een broek waar mottengaatjes in
zitten. In het Repair Café repareer je dus zelf je kapotte spullen
onder begeleiding van vakkundige reparateurs. Tijdens het repare
ren kan je onder het genot van een kopje koffie ontspannen en
inspiratie op doen.
Het doel van het Sam Sam Repaircafé is dat mensen elkaar ontmoe
ten en dat kennis wordt behouden en verspreid. Martine Postma van
het Repair Cafe is er in Amsterdam mee begonnen en heeft het
concept uitgewerkt. (zie www.repaircafe.nl)
Meer informatie
De opening van deze samenwerking vindt plaats op 14 juni 2011
van 13.00-16.00 uur. Locatie Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de coördina
tor van het project Sam Sam: Brigitte Thakoer
06 - 42 38 02 16.



Collectes
Volg ons nu ook op Twitter: gem_ijsselstein

ANGO, Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie: 6-12 juni
Maag Lever Darm Stichting: 13-19 juni

openbare bekendmakingen
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders geven kennis van de terinzagelegging
van de aanvraag om omgevingsvergunning:
S tuivenbergweg 2; gedeeltelijk veranderen kinderdagverblijf
“Spring in ’t Veld”
Het project omvat het aanpassen van de bestaande bebouwing voor
het uitbreiden van het aantal kindplaatsen van de kinderopvang
met 24. De maximumcapaciteit wordt daarmee 48 kinderen.
De wijzigingen vinden alleen plaats in het bestaande bedrijfs
gebouw. Aan de buitenzijde beperken deze wijzigingen zich tot de
plaatsing van meerdere nieuwe deuren en ramen, om de ruimtes
intern wat lichter en meer bruikbaar te maken.
Burgemeesters en wethouders hebben het voornemen een omge
vingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten::
artikel 2.1.1 a Wabo, bouwen
a rtikel 2.1.1 c Wabo, afwijken van bestemmingsplan, dit met
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo
a rtikel 2.1.1 d Wabo, in gebruik nemen bouwwerk met het oog op
brandveiligheid
Op grond van 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, afde
ling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, ligt de ontwerp-omgevings
vergunning met de bijbehorende adviezen en stukken met ingang
van 9 juni tot 21 juli 2011 ter inzage bij het Klantcontactcentrum.
Daarnaast zijn de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken digitaal raadpleegbaar en beschikbaar gesteld op
www.ruimtelijkeplannen.nl en www.ijsselstein.nl onder ‘over
IJsselstein/ bestemmingplannen/ ontheffing of projectbesluit’.
Op grond van artikel 3.12 lid 5 van de Wabo, kan een ieder gedurende
deze termijn een zienswijze op de aanvraag, bij voorkeur schriftelijk,
bij burgemeester en wethouders. Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als

ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ingediend:
2 6 mei 2011, Overtoom 1; plaatsen videoscherm voor publieke
informatie
26 mei 2011, Hovenierlaar 15; wijzigen carport achterzijde
27 mei 2011, Sagittapad 28; legaliseren dakkapel
27 mei 2011, Utrechtsestraat 42; plaatsen zonwering
3 0 mei 2011, Saturnus 13; verwijderen asbesthoudende materialen

Omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1.1.a. en 2.2.1.a
Wabo
Besluit 8 juni 2011:
A
 chtersloot 126 en 128; slopen Achtersloot 126 en aanhelen
woning Achtersloot 128
Omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1.1.a. en 2.1.1.c.
Wabo
Besluit 8 juni 2011:
L age Biezen 10; uitbreiden fysiotherapiepraktijkgebouw

Welstand en Monumenten Midden Nederland
Ingekomen bouwaanvragen worden behandeld in de welstands
commissie. De openbare vergadering is op 7 juni in het stadhuis.
Voor meer informatie en de agenda, kunt u contact opnemen met de
afdeling Vergunningverlening,  (030) 686 17 03.

Rectificatie
Omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1.1.a. en 2.1.1.c
Wabo
Besluit 1 juni 2011:
B
 oedapestlaan 26; plaatsen dakopbouw

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
Voorzieningenrechter rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten 31 mei 2011:
G
 emeente IJsselstein; officiële ingebruikname ondergrondse
containers, 9 juni 2011
G
 emeente IJsselstein; pleingesprekken, 14, 16 en 20 juni 2011
R
 u t g e r s ; in g e b r u i k n a m e g e m e e n t e t e r r e in o m g e v in g
Melbournepad/Delhistraat en Thorbeckesingel/de Geerstraat,
6 juni t/m 2 september 2011

Omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1.1.a. Wabo
Besluit 1 juni 2011:
Industrieweg 9-10; verbouwen bedrijfspand
Omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2.1.a Wabo
Besluit 8 juni 2011:
S aturnus 13; verwijderen asbesthoudende materialen

