9 september 2015

Waardering voor mantelzorgers

Gemeente geeft mantelzorgers cadeaubonnen
Een waardering voor alle mantelzorgers die IJsselstein
rijk is. Dat doet Gemeente IJsselstein op de Dag van de
Mantelzorg, 7 november a.s. Inwoners die meer dan acht
uur per week, minimaal drie maanden lang zorg ontvangen
van een familielid, buur of bekende kunnen hun
mantelzorgers vragen zich aan te melden bij de gemeente.
Op de Dag van de Mantelzorg ligt een cadeaubon van 100
euro voor ze klaar. Dit als blijk van grote waardering voor
de mantelzorgers, die een belangrijke bijdrage leveren aan
de zorg voor onze inwoners.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de
vergadering van 25 augustus 2015 hebben besloten tot wijziging
van de tabellen behorende bij de Regeling gegevensverstrekking
basisregistratie personen van de gemeente IJsselstein. Deze
gewijzigde tabellen treden in werking op de eerste dag na de
datum van deze bekendmaking.
Bovengenoemde Regeling kunt u vanaf vandaag kosteloos inzien
bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling
een afschrift van de stukken krijgen.
De Regeling is elektronisch bekend gemaakt door middel van
een elektronisch uitgegeven Gemeenteblad. Dat Gemeenteblad
is gepubliceerd op en te raadplegen via de volgende
internetadressen: w https://zoek.officielebekendmakingen.nl
en w www.officielebekendmakingen.nl.
Tevens is de verordening opgenomen in de Centrale Voorziening
Decentrale Regelgeving, te raadplegen via: w www.overheid.nl.

Géén brief ontvangen?
Ook inwoners die mantelzorger zijn van iemand en géén brief van de
gemeente hebben ontvangen, kunnen mogelijk in aanmerking komen
voor een mantelzorgwaardering. Zij kunnen zich richten tot het
Steunpunt Mantelzorg IJsselstein via
m mantelzorg@stichting-pulse.nl, • 030 - 688 8030 of via
facebook.com/mantelzorgIJsselstein.Lopik.

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:
• De keuken van Tante Cake voor het adres:
Kerkstraat 25, 3401CM IJsselstein, melding heeft betrekking
op het oprichten van een winkel voor verkoop van
keukenartikelen met daarbij zelf gemaakte taartjes en een
kleine koffie-en theeschenkerij.

Ondersteuning en waardering door gemeenten
Tot vorig jaar bestond voor mantelzorgers een landelijke regeling:
het mantelzorgcompliment. Dit was een financiële tegemoetkoming
voor mantelzorgers. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor de ondersteuning aan mantelzorgers en voor de jaarlijkse
waardering van mantelzorgers. Door de gemeente is, in overleg met
Platform Samenleving IJsselstein, mantelzorgers en het Steunpunt
Mantelzorg gekozen voor een individuele waardering in de vorm van
cadeaubonnen.

Wethoudersspreekuur:
dinsdag van 15.30 - 16.30 uur

Meld u tijdig voor een
persoonsgebonden budget in 2016

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.

Inwoners die een persoonsgebonden budget ontvangen en
hiervoor in 2016 opnieuw in aanmerking willen komen,
worden verzocht zich uiterlijk 15 september a.s. te melden
bij het Jeugdteam of Sociaal Team. Het gaat om een pgb
voor inkoop van jeugdhulp of Wmo-zorg. Op 1 januari 2016
vervallen alle pgb-indicaties, die zijn afgegeven door het
Centrum Indicatiestelling Zorg en Bureau Jeugdzorg. Ook als
de indicatie doorloopt tot na 1 januari 2016.

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

Het Jeugdteam beoordeelt de jeugdhulp aanvragen en het
Sociaal Team beoordeelt de Wmo-zorg aanvragen. Om alle
aanvragen op tijd te kunnen verwerken, is een uiterlijke
datum van 15 september gesteld. Als aanmeldingen na
15 september binnen komen, is niet te garanderen dat de
beoordeelde aanvraag op tijd verwerkt is door de Sociale
Verzekeringsbank. Dit kan van invloed zijn op het uitbetalen
van een pgb na 1 januari 2016. Inwoners die momenteel
gebruik maken van een pgb voor jeugdhulp of Wmo-zorg zijn
per brief geïnformeerd.

Jeugdteam

m ijsselstein@jeugdteam.nu

Cluster / raadsvergaderingen
• Cluster Samenleving:
• Cluster Bestuur:
Aanvangstijd: 20.00 uur

woensdag 9 september 2015
donderdag 10 september 2015
Locatie: raadzaal

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

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

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.
Bekendmaking

Aanmelding mantelzorgers
Inwoners die zorg of ondersteuning ontvangen in het kader van
de Wmo hebben een brief ontvangen over waardering van hun
mantelzorger. Als hun mantelzorgers zich aanmelden en daarbij een
aantal vragen beantwoorden over hoe ze de mantelzorgtaak ervaren,
krijgen ze een waardebon toegestuurd. Met deze waardebon kunnen
ze op 7 november een cadeaubon ophalen.

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.

Openbare bekendmakingen

• 030 686 99 01 of 06 472 178 26

Sociaal Team

m info@sociaalteam.nu
• 030 765 00 26
Inloop spreekuur op ma/di/do 9.00- 12.00 uur
Heemradenlaan 34A, naast ingang sporthal ’t Heem

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.

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

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om 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.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u
hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, • 088-0225000.
Rectificatie 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:
• Roba Metals B.V. voor het adres:
Rectificatie: Zomerdijk 27, 3402 MJ IJsselstein, de melding
heeft betrekking op het wijzigen van de wijze van lozen van
het hemelwater.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om 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.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u
hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, • 088-0225000.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 24 juli 2015: Ambachtsweg 6 (Z-2015-20786), plaatsen reclame
• 27 augustus 2015: Poortdijk 69 IJsselstein (Z-2015-20799),
plaatsen nieuwe dakkapel
• 28 augustus 2015: Zuid IJsseldijk 18 (Z-2015-20817),
bouwen vrijstaande woning
• 29 augustus 2015: Zuidpoolstraat 15 (Z-2015-20818),
bouwen overkapping

Welstand en monumenten Midden-Nederland

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

De omgevingsvergunningen worden, na beoordeling op volledigheid
en realiseerbaarheid, voor zover van toepassing, behandeld in de
openbare vergadering van de welstandscommissie.

• 31 augustus 2015: Prinses beatrixlaan 9 (Z-2015-19650),
bouwen dakkapel voorkant woning

De eerst volgende openbare commissievergadering is op
22 september 2015 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
14 september 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
• 1 september 2015: Tolgaarderlaan 25 (Z-2015-19375),
plaatsen rookkanaal aan de buitengevel woning
• 4 september 2015: Achtersloot 196 (Z-2014-07109),
aanleg- en kapwerkzaamheden t.b.v. de sanering van een
voormalige stortplaats ter hoogte van Achtersloot 196
• 8 september 2015: Kamerlingh Onneslaan 18 (Z-2015-20525),
milieuneutraal veranderen inrichting (milieu) en verplaatsen
washal naar de locatie aan de Kamerlingh Onneslaan 7 (bouw)
• 9 september 2015: Benschopperstraat 12 (Z-2015-19989),
aanbrengen deurkozijn in de zijgevel en een doorbraak in de
bouwmuur

Omgevingsvergunning verleend bij beslissing op bezwaar
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij beslissing
op bezwaar, zoals is verzonden op 4 september 2015,
omgevingsvergunning is verleend voor een overkapping op het
perceel Hernhutterslaan 25 (Z-2014-12727 / 21980).
Door belanghebbenden kan binnen zes weken na datum van
verzending van de beslissing op bezwaar beroep worden ingesteld
bij de rechtbank Midden-Nederland, sector bestuursrecht, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht. Indien beroep is ingesteld kan ook
een voorlopige voorziening gevraagd worden, als er tijdelijke
maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het
beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden
gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.
De omgevingsvergunning voor de overkapping op het perceel
Hernhutterslaan 25 ligt per heden voor zes weken ter inzage op
het gemeentehuis.
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
• 2 september 2015: Hoepelmaker 8 (Z-2015-19058),
plaatsen terrasoverkapping
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 3 september:
• 1 september 2015 (z-2015-20828): ontheffing bijeenkomst van
persoonlijke aard 23 juli 2015 bij Cercle de Pétanque, Zomerdijk 41b
• 1 september 2015 (z-2015-20832): ontheffing bijeenkomst van
persoonlijke aard 19 september 2015 bij Shot ’73, Zomerdijk 42a
• 2 september 2015 (z-2015-20829): ontheffing sluitingstijd tot
01.00 uur tijdens 9 kaartavonden in 2015 en 2016 bij V.V.IJ.,
Heemradenlaan 3

• Sterneiland 8, ontheffing geluid op 27 september 2015
• Vicarielaan 49, ontheffing geluid op 5 september 2015
• Haanderik 1, ingebruikname gemeenteterrein 24 augustus t/m
31 oktober 2015
Overige vergunningen/ontheffingen
• Grasveld Spoetnikhof, besloten verjaardag en overnachting op
5 september 2015

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

