9 maart 2016

Reconstructie Touwlaan
Om de verkeersveiligheid te verhogen en de positie van
de fietser te verbeteren heeft de gemeenteraad in zijn
vergadering van 2 oktober 2014 besloten de Touwlaan
opnieuw in te richten.
Maatregelen
De maximum snelheid op de Touwlaan wordt verlaagd naar 30 km
per uur. Door het versmallen van de rijbaan naar 5.20 meter wordt
de snelheid van het gemotoriseerd verkeer afgeremd. (Een auto
en een vrachtauto kunnen elkaar nog passeren zonder uit te
hoeven wijken).
Om de positie en het comfort van de fietser te verbeteren wordt
aan weerszijden van de weg een verhoogd fietspad aangelegd van
1.75 meter breed. Hier kunnen twee fietsers naast elkaar rijden.
Tussen de rijbaan en het fietspad wordt nog een veiligheidsstrook
aangebracht.
Naast de aanpassingen in het wegprofiel worden ook maatregelen
genomen op de kruispunten. De verkeerslichten op het kruispunt
Touwlaan-Kasteellaan worden verwijderd. En twee nieuwe verkeers
plateaus met middengeleiders op de kruispunten Touwlaan-Eiteren
en Touwlaan-Kasteellaan maken het oversteken gemakkelijker. Ook
op de kruising met de Vondellaan wordt een plateau aangebracht.
Bomen
Als gevolg van de wegaanpassingen wordt de bestaande groen
strook versmald. Boomtechnisch- en adviesbureau Tree-O-Logic
heeft een groeiplaatsonderzoek verricht voor de bomen langs de
Touwlaan. De bomen verkeren in een teruglopende conditie en
vertonen gebreken en afwijkingen. Alle bomen, met uitzondering
van vijf bomen ter hoogte van de huisnummers 4 t/m 10 worden
gekapt. In overleg met het Groen Platform IJsselstein en

omwonenden is gekozen om een mix van twee bomen, de
Amberboom en Iep terug te planten met een stamomtrek van 2025 cm. Deze maat slaat snel aan, waarbij ook sneller groei wordt
gerealiseerd. Op termijn zal weer een prachtig laanbeeld ontstaan
die past bij het karakter van de Touwlaan.
Op 14 maart a.s. start de kap van de bomen. Dit zal naar
verwachting één week in beslag nemen. Gedurende de
werkzaamheden worden de nieuwe bomen geplant.
Planning
De firma Heijmans Wegen b.v. voert in opdracht van de gemeente
IJsselstein de werkzaamheden uit.
Als de werkzaamheden volgens planning verlopen is de
reconstructie van de Touwlaan medio juni 2016 afgerond.
Omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden worden voor het doorgaande verkeer
omleidingsroutes ingesteld. Deze routes worden met borden
vroegtijdig op de doorgaande routes bij de entree van onze stad
aangegeven zodat verkeer door de woonwijk, zoveel mogelijk,
wordt vermeden.
Bewoners en gebruikers, bestemmingsverkeer, hulpdiensten en
postorderbedrijven hebben gedurende het hele project toegang tot
de Touwlaan. Woningen, winkels, scholen, gymzaal, Dansschool
Dansja, ’t Kruispunt, het gezondheidscentrum, Isselwaerde en
parkeergarage Eiteren zijn bereikbaar.
Op dit moment werken we nog aan de omleidingsroutes. Zodra deze
definitief zijn vastgesteld publiceren wij deze op onze website
www.ijsselstein.nl

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 www.uitinijsselstein.nl of volg ons op
Twitter of Facebook
t/m 20 mrt:

Musical ’Ja zuster, Nee zuster’ in
Theater Pantalone
t/m 31 mrt:
Foto-expositie ‘Omgeving IJsselstein’
van Tony Buijse in de Bibliotheek
t/m 31 mrt:
Mini-expositie Guillaume Monné in
de Bibliotheek
t/m 3 april:
Viltexpositie Karen Bruinsma in
Theater Pantalone
t/m 15 april
Expositie ‘Eigen werkelijkheid’ van
Willem van der Wiel in Stadhuis IJsselstein
t/m 9 mei:
Expositie hobbyclub in woonzorgcentrum
Ewoud
4, 11, 18, 25 mrt: Pop-up Atelier Dick Versluis in de Bibliotheek
9 mrt:
IJsselstein Schrijft in de Bibliotheek
10 mrt:
Meezingconcert Fulco’s Regionaal
Mannenkoor in het Oude Stadhuis
12 mrt t/m 29 mei: Expositie ‘Aanstormend Talent bij MIJ’
(Museum IJsselstein)
13 mrt:
Live muziek met Puck’n Harry in Café de Stee
13 mrt:
Koor Leeuwenhart ‘Gaat vreemd’ in
Theater Pantalone
14, 19 mrt:
Rondleiding Omroep Zender Museum
15 mrt:
Lees & Ontmoet in de Bibliotheek
17 mrt:
Vrouwendag IJsselstein in het Kruispunt
20 mrt:
Open Zondag in de binnenstad
20 mrt:
Voorjaarswandeltocht Atverni
22 mrt:
Running Dinner IJsselstein
26 mrt:
Schrijfcafé in de Bibliotheek
26 mrt:
Beklimming St. Nicolaasbasiliek
26 mrt:
Highlands Bandnight bij Highlands IJsselstein
27 mrt:
Live muziek met Le Brock in Café de Stee
29 mrt:
LOS Muziektheater met ‘Total LOS’ in
Fulcotheater
30 mrt:
Voorlezen met Vivian en Kleine Jan in
de Bibliotheek
30 mrt:
IJsselsteins Dictee in de Bibliotheek
30 mrt:
Verlichte stadswandeling in de
historische binnenstad
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.

Wat wel, wat niet in de PMD-zak?
Wel:
• Plastic tassen en plastic verpakkingen
• Folies (zoals keukenfolie)
• Flessen en flacons (shampoo)
• Kuipjes (boter, koffiemelk, smeerkaas)
• Bakjes (patat, salade, yoghurt)
• Drankblikken en metalen dopjes
• Lege spuitbussen (slagroom, haarlak)
• Conservenblikken (soep, blikgroente)
• Kartonnen pakken (sap, melk, soep)
Niet:
• Chipszakken
• Afdekzeil of landbouwplastic
• Doordrukstrips (kauwgum, pillen)
• Kitkokers, verfblikken of busjes
• Piepschuim of schuimrubber
• Speelgoed
• Emmers en jerrycans
• Verpakkingen van make-up

Raadsvergaderingen
Raadsvergadering:
Aanvangstijd: 20.00 uur

donderdag 10 maart 2016
Locatie: raadzaal

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

Brommers en scooters
op de rijbaan in Utrecht
Rijdt u met uw brommer of scooter in Utrecht? Vanaf 14 maart
2016 moeten alle brommers en scooters met een geel kenteken in
heel Utrecht gebruik maken van de rijbaan.

Collecte

Er gelden een paar uitzonderingen. Let dus goed op: Bij alle
fietspaden in Utrecht wordt duidelijk aangegeven of brommers
zijn toegestaan. Houd u aan deze maatregel want anders riskeren
bromfietsers (met een geel kentekenplaatje) die op een fietspad
rijden, een boete van € 95,- plus € 9,- administratiekosten.
Meer informatie leest u op: http://www.utrecht.nl/brommer/

• Stichting Jantje Beton, 6 t/m 12 maart 2016
• Amnesty International, 13 t/m 19 maart 2016

In IJsselstein geldt deze maatregel niet. In onze stad zijn de
regels voor het rijden op de rijbaan en/of fietspad ongewijzigd.

Inloopspreekuur bestuurder
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.
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 maart.

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 www.ijsselstein.nl.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 2 maart 2016: Vlamoven 7 IJsselstein (z-2016-29609),
aanbouw hobbyruimte met grote schuifpui.
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 maart 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is
op 21 maart 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 www.ijsselstein.nl
of 14 030.

Sociaal Team is verhuisd
naar de Poortdijk
Het Sociaal Team is verhuisd van de Heemradenlaan naar
de Poortdijk 34F, 3402 BS in IJsselstein.

Besluit omgevingsvergunning
• 1 maart 2016: Kamerlingh Onneslaan 5 IJsselstein
(Z-2015-20050), plaatsen magazijn stellingen in een
bestaande bedrijfshal.
• 3 maart 2016: Zaagmolenlaan 6 (Z-2016-28614), plaatsen
dakkapel achterzijde.
• 3 maart 2016: Heer Arnoldstraat 21 IJsselstein
(z-2016-26921), plaatsen dakkapel voorkant woning.
• 4 maart 2016: Prins Willem Alexanderdijk 73 IJsselstein
(Z-2016-26909), plaatsen uitbouw achterzijde woning.
• 4 maart 2016: Boedapestlaan 138 IJsselstein (z-2015-24809),
plaatsen raamkozijn zijgevel woning.
• 8 maart 2016: Orion 1 (Z-2015-25868), plaatsen erfafscheiding.
• 8 maart 2016: Boomgaard 36 (Z-2015-25192), veranderen
berging/overkapping.
• 9 maart 2016: Schepensingel 22 IJsselstein (z-2016-26842),
dichtmaken bestaande dakterras.
• 9 maart 2016: Achtersloot 33 (Z-2016-27811), veranderen
kozijnen.
Verlengen beslistermijn
• 29 februari 2016: Orion 1 (Z-2015-25868), plaatsen erfafscheiding.
• 2 maart 2016: Boomgaard 36 (Z-2015-25192), veranderen
berging/overkapping.
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 3 maart:
• Maria Montessoristraat, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Kronenburgplantsoen, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Praagsingel 79 en 404; plaatsen verhuislift, 29 april 2016
Overige vergunningen/ontheffingen
• Spandoekvergunning Amnesty International,
14 t/m 19 maart 2016
• Spandoekvergunning Koningsdag, 17 t/m 27 april 2016
• Ontheffing geluidhinder voor draaiorgel binnenstad,
1 maart t/m 31 december 2016

Evenementen
Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt
georganiseerd? Kijk op www.ijsselstein.nl voor de actuele
evenementen, straatfeesten of buurtbarbecues.

Oud papier
Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
De Ark van Noach
Nicolaasschool
Paulusschool

Sociaal Team IJsselstein, voor informatie en advies over welzijn

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) verstuurt,
in opdracht van uw gemeente, de jaarlijkse aanslagen
lokale belastingen en de WOZ-beschikkingen.
Heeft u vragen over uw aanslag of WOZ-beschikking?
Op vrijdag 11 maart 2016 houdt BSR speciaal voor de gemeente
IJsselstein een inloopspreekuur.
Tijdens dit inloopspreekuur staan medewerkers van BSR voor u
klaar om al uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven over
uw aanslag en WOZ-beschikking.
U bent van harte welkom op 11 maart 2016 tussen 9:00 en
17:00 uur op het Stadskantoor van de gemeente IJsselstein,
Overtoom 1 te IJsselstein. Wij vragen u om uw aanslagbiljet
mee te nemen.
Aanmelden: niet noodzakelijk, wel mogelijk
Het is niet noodzakelijk om uw komst van tevoren aan te melden.
Hierdoor kan het voorkomen dat u moet wachten tot er een
medewerker beschikbaar is om u te woord te staan. Als u ervoor
kiest om een afspraak te maken, dan weet BSR waarvoor u komt.
U wordt dan geholpen op het vooraf afgesproken tijdstip. Voor de
afspraak is 20 minuten gereserveerd.
Wilt u een afspraak maken, dan kunt u hiervoor een e-mail
sturen naar inloopspreekuur@bsr.nl. onder vermelding van uw
subjectnummer en het onderwerp waarop uw vragen betrekking
hebben. Tevens kan een voorkeur voor tijd aangegeven worden.
U ontvangt altijd een bevestiging van BSR.
Niet naar het spreekuur, maar wel vragen?
Kunt u niet op het spreekuur komen maar heeft u wel vragen.
Dan kunt u terecht op onze website www.bsr.nl, gebruik maken
van het contactformulier of bellen met BSR, telefoonnummer
(0344) 649 649 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en
17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur).
Via de website kunt u tevens automatische incasso regelen,
een taxatieverslag aanvragen, bezwaar maken of een kwijt
scheldingsformulier aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD
gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Algemene informatie
ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
10 maart 8.30-16.30 uur
12 maart 10.00-12.00 uur
16 maart 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur

Sociaal
Team
voor ondersteuning
in zorg en welzijn

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl
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.

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur
info@sociaalteam.nu
www.sociaalteam.nu
030 765 00 26
Inloopspreekuur : ma t/m do van 9.00 - 10.00 uur

Inloopspreekuur voor vragen
over uw aanslag lokale belastingen
en WOZ-beschikking

Sociaal Team IJsselstein
info@sociaalteam.nu | www.sociaalteam.nu
030-765 00 26

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

