9 december 2015

Binnenkort controle op het bezit van honden

Is uw hond
al aangemeld?

BSR verzorgt voor de gemeente IJsselstein de honden
belasting. Gebleken is dat niet iedereen de hond heeft
aangemeld bij BSR. Daarom gaat BSR een controle
uitvoeren.
Heeft u uw hond niet aangegeven voor hondenbelasting en blijkt
uit de controle dat u wel een hond heeft, dan ontvangt u alsnog
een aanslag hondenbelasting en ook een boete. Voorkom een
boete en geef uw hond(en) nu aan bij BSR. Dit kan via MijnBSR op
de website w www.bsr.nl (u heeft dan wel uw DigiD nodig).

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:
• Peter Bakt Brood
Weidstraat 18, 3401 DL IJsselstein, melding m.b.t.
oprichten ambachtelijke bakkerij.
• RIZ Vastgoed B.V.
Swammerdamweg 5, 3401 MP IJsselstein, melding m.b.t. wijzigen
kantoorgedeelte van het bedrijf.
• Fruitbedrijf Copier
melding m.b.t. het aanleggen boomgaard op de percelen
Achtersloot nabij nr 136 in IJsselstein (kadastraal bekent
sectie G, nummers 172 en 226).
• Monte Cristo Lounge
Agterhof 10, 3401 CL IJsselstein, melding m.b.t.
oprichten van Turks/Marokkaans koffiehuis.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijven zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk 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.
Wet geluidhinder
De gemeente heeft het voornemen de plicht tot geluidssanering
voor de woningen in de gemeente IJsselstein af te handelen.
Deze geluidssanering komt voort uit de Wet geluidhinder en
betreft enkel woningen die vanuit deze wet geselecteerd mogen
worden. De gemeente moet hiervoor een saneringsprogramma
indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, met
daarbij een verzoek voor het vaststellen van hogere waarden.
De Omgevingsdienst regio Utrecht is gemandateerd om dit
saneringsprogramma in te dienen.
Het saneringsprogramma, met het verzoekformulier hogere
waarden, ligt gedurende zes weken ter inzage, van 10 december
2015 tot en met 20 januari 2016. Belanghebbenden kunnen
gedurende deze periode hun zienswijze indienen ten aanzien van
dit programma. Uw zienswijze kunt u richten aan burgemeester
en wethouders van gemeente IJsselstein, p/a Omgevingsdienst
regio Utrecht, Postbus 13.101, 3507 LC Utrecht, onder duidelijke
vermelding van uw naam en adres.

Gewijzigde openingstijden stadhuis
I.v.m. de feestdagen gelden op onderstaande data
afwijkende openingstijden voor het stadhuis.
• 16 december
I.v.m. een personeelsbijeenkomst geen avondopenstelling
• 24 december
Het stadhuis is vanaf 12.30 uur gesloten
• 25 december (1e Kerstdag)
Het stadhuis is gesloten.
• Donderdag 31 december (Oudejaarsdag)
Het stadhuis is vanaf 12.30 uur gesloten.
• Vrijdag 1 januari 2016
Het stadhuis is gesloten.

Raadsvergaderingen
Donderdag 17 december 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

Inzage van de stukken
Het saneringsprogramma kunt u tijdens de inzagetermijn inzien bij
het Klantcontactcentrum, op werkdagen van 09.00-15.00 uur en op
woensdagavond van 18.00-20.00 uur.
Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht,
telefoon 088 022 50 00.
Verlening omgevingsvergunning
Schapenstraat 4 te IJsselstein
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3e van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning is
verleend voor:
• Schapenstraat 4, bouwen woning
De aanvraag is niet in overeenstemming met de regels van het
geldende bestemmingsplan “Binnenstad e.o.”. Het college heeft
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3e van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht afgeweken van de
regels van het bestemmingsplan. Er is een zienswijzen ingekomen
op het ontwerpbesluit. Naar aanleiding van de zienswijze is het
bouwplan aangepast, de dakkapel zijde Schapenstraat 6 verkleind
De omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende adviezen en
stukken m.i.v. donderdag 10 december 2015 t/m 21 januari 2016
ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van
het Klantcontactcentrum. Daarnaast zijn de besluiten en de bijbe
horende stukken digitaal raadpleegbaar en beschikbaar gesteld
op w www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website
w www.ijsselstein.nl. De omgevingsvergunning is te vinden onder
identificatienummer: NL.IMRO.0353.201504OvSchaap4-Va01.
Tegen de beschikking kan vanaf vrijdag 11 december 2015 t/m
donderdag 21 januari 2016 beroep worden ingesteld door:
• b elanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
• b elanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
• b elanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die
bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn
aangebracht.
De beschikking treedt met ingang van de dag na afloop van de
beroepstermijn in werking tenzij gedurende die termijn beroep is
ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken,
Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.
Tevens kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. U kunt uw verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005,
3500 DA UTRECHT.

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 v/d maand
Wethouder Marijke van Beukering: tweede dinsdag v/d maand
Wethouder Huib Veldhuijsen:
derde dinsdag v/d maand
Wethouder Vincent van den Berg:
vierde dinsdag v/d 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 22 september.

Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 23 november 2015: Benschopperstraat 12 (Z-2015-24757),
aanbrengen gevel belettering.
• 30 november 2015: De Clinckhoeff 1 (Z-2015-24603), bouwen
nieuwe fietsenstalling.
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
15 december 2015 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
21 december 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 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
• 9 december 2015: Walkade 8-10 (Z-2015-23004), maken doorbraak en aanbrengen brandwerende en zelfsluitende deur tussen
de woningen Walkade 8 en 10.
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 3 december:
• De Biezen 11, standplaats voor verkoop oliebollen (Jumbo),
29 t/m 31 december 2015
• Hazenveld, plaatsen container, 20 november t/m
20 december 2015
• Hogedijk/M. Montessoristraat, werkzaamheden aan kabels en
leidingen
• Kamerlingh Onneslaan, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Nova Zemblastraat 1, plaatsen container 23 november t/m
11 december 2015
• Zomerdijk ter hoogte van 19 en 21, werkzaamheden aan kabels
en leidingen
• Zomerdijk ter hoogte van 42, werkzaamheden aan kabels en
leidingen
Overige vergunningen/ontheffingen
• Edelstenenbaan 113, maken in/uitrit in de zijtuin
• Tour de Rotterdam, verklaring van geen bezwaar passeren
Lekdijk IJsselstein, 25 juni 2016
• De Tandem, melding kerstborrel ouders op het schoolplein,
17 december 2015

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 27 dec:	Expositie Jan van Lokhorst en
Sjaak van Rhijn in Galerie de Boog
t/m 31 dec:	Expositie ‘Schrijven’ van Fotoclub Ef Elf
in de Bibliotheek
t/m 5 jan:	Tentoonstelling ‘Huis van Muis’
in de Bibliotheek
9 dec:
Kerstmarkt bij winkelcentrum Achterveld
11 dec:	De Kerstavond van mevrouw Klein
Sprokkelhorst
12 dec t/m 6 mrt:	Expositie ‘Verstreken licht bij MIJ.
Troostbomen: de foto’s en camera’s
van Hans van Ommeren’
12 dec t/m 6 mrt:	Expositie ‘Magische momenten bij MIJ.
Nederlands topfotowerk bijeengebracht
i.s.m. DuPho, platform GKf’
12 dec:
Kerstmarkt in de binnenstad
12 dec:
Wijnproeverij bij Prego
12 dec:	Ontsteking van de grootste kerstboom
ter wereld

12, 14 dec:
Rondleiding Omroep Zender Museum
13 dec:	Open Zondag en kerstvertellingen
in de binnenstad
13 dec:
Live muziek in Café de Stee
13 dec:
Pub Quiz in de Voorstraat
15 dec:
Lees & Ontmoet in de Bibliotheek
16 dec:	Kerstavond met Hollands Beste Bloemstyliste
in het Fulcotheater
17 dec:	Literaire lezing Griet Op de Beeck
in het Fulcotheater
18 dec t/m 3 jan:	‘Midden in de Winternacht’ van Kwibus
in Theater Pantalone. Een winterse musical.
18 dec t/m 3 jan:	Expositie ‘Winter’ van leerlingen Cals College
in Theater Pantalone
19 dec:	Kerstconcert Harmonie Amicitia
in ‘t Kruispunt
19 dec:	Kerstconcert Fulco’s Regionaal Mannenkoor
in de Sint Nicolaasbasiliek
20 dec:	Open Zondag met bezoek van de kerstman
in de binnenstad
23 dec:	Verhalen rond het Muizenhuis in
de Bibliotheek
23 dec:	Verlichte stadswandeling in de historische
binnenstad
27 dec:
Open Zondag in de binnenstad
3 jan:
Open Kunst Zondag

Oud papier
Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
Agnesschool
De Opstap

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
10 dec. 8.00 uur tot volgende dag 09.00 uur
12 december 9.00–11.00 uur

Markt voor kerst
Op woensdag 23 december is er markt van 13.00 - 21.00 uur
i.p.v. vrijdag 25 december. Ook is er dan kerstkoopavond van de
Baronie en zijn de winkels open.

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
tel. 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.
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.

@IJsselsteinBenW
Het officiële Twitteraccount van het college van B&W IJsselstein.
Lees hier over activiteiten en besluiten of stel een vraag.

