GRATIS KENTEKEN-POPNAGELACTIE
Om diefstal van kentekenplaten van auto’s te voorkomen biedt
de gemeente IJsselstein in samenwerking met Autoservice
De Kemp automobilisten op zaterdag 4 april, tussen 9.00 en
14.30 uur, de gelegenheid kentekenplaten gratis met popnagels te laten vastzetten.
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ALGEMENE INFORMATIE

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN STADHUIS

IJSSELSTEIN SOCIAAL

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Het stadhuis is op de volgende feestdagen gesloten:
vrijdag 3 april (Goede Vrijdag). De weekmarkt sluit op vrijdag
3 april om 17.00 uur
maandag 6 april (Tweede Paasdag)

COMPENSATIE HOGE ZORGKOSTEN VOOR MINIMA
TER VERVANGING TEGEMOETKOMINGEN WTCG EN CER
Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben
vaak extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden voorheen een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling
Compensatie eigen risico (Cer). De tegemoetkomingen werden
uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Het kabinet heeft in 2014 besloten om de Wtcg en Cer af te
schaffen. De landelijke fiscale regeling voor de aftrek van uit
gaven voor specifieke zorgkosten blijft bestaan,

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
8 www.ijsselstein.nl
* info@ijsselstein.nl
Telefonisch bereikbaar:
ma t/m vr 8.30-17.00 uur
( 14 030
Openingstijden:
Overtoom 1
(alleen op afspraak)
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
Calamiteiten en storingen: 06 212 15 202
(buiten kantoortijden)
@gem_ijsselstein Het officiële Twitteraccount van
gemeente IJsselstein. Lees hier over het laatste nieuws,
projecten en werkzaamheden of stel een vraag.
@ijsselsteinBenW Het officiële account van het
college van B&W van de gemeente IJsselstein.
Lees hier over onze activiteiten en besluiten.

CLUSTER/ RAADSVERGADERINGEN
Raadsvergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdag 2 april 2015
20.00 uur
raadzaal

Agenda:
Volg de raad op Twitter:
Live-uitzendingen:

 www.ijsselstein.nl/gemeenteraad
@raadIJsselstein
 www.ijsselstein.nl/gemeenteraad

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

TWITTERSPEEKUUR COLLEGE IJSSELSTEIN
Naast het vaste spreekuur op de dinsdag, kunt u nu ook de
collegeleden via Twitter bereiken. Heeft u een vraag aan het
college van B&W van IJsselstein? Maar heeft u geen tijd om
even binnen te lopen tijdens een spreekuur? Stel uw vraag dan
eens via Twitter tijdens het Twitterspreekuur. Volg het college
via @IJsselsteinBenW en gebruik # tsijss tijdens het
Twitterspreekuur. Het eerstvolgende Twitterspreekuur is op
dinsdag 28 april.

GLAS IN ´T BAKKIE
Op zaterdag 4 april worden de inwoners GLAS SCHEIDEN WORDT
van IJsselstein als VIP ontvangen als NU NOG MAKKELIJKER
zij hun glas naar de glasbak komen
brengen. Als dank voor het scheiden van
mag
met
het glasafval uit het restafval ontvangen
deksel
volwassenen een glastas en kinderen
een medaille. Wethouder Van den Berg:
“Veel IJsselsteiners doen het al goed,
ag
maar toch verdwijnt er nog 3,6% van ons mmet s
restje
glas in het restafval. We kunnen dus nog
beter en daar gaan we voor. Glas kan je
eindeloos blijven recyclen en het bespaart veel energie. Goed
voor het milieu en dus goed voor iedereen. Dus doe mee en
gooi je glas in ‘t bakkie!”.
Mét restjes en mét deksel
Uit onderzoek blijkt dat mensen glas eerder naar de glasbak
brengen als ze daar weinig moeite voor hoeven te doen. Terwijl
vroeger het glas eerst schoongemaakt moest worden, mag
je nu de restjes aan het glas laten zitten. En ook de dop of
de deksel kunnen mee de glasbak in. Recyclingsbedrijven
kunnen dit door nieuwe technieken goed sorteren. Dat is een
stuk hygiënischer in huis en gemakkelijker voor de inwoner.
Glas in ‘t bakkie
De campagne ‘Glas in ‘t bakkie’ vertelt consumenten over deze
nieuwe, makkelijker manier van glas scheiden. Het opvallende
gele campagnebeeld is op verschillende plaatsen in Nederland
te zien op tv, abri’s, in huis-aan-huis bladen en op containers.
De gemeente IJsselstein vindt afvalscheiding erg belangrijk en
ondersteunt de campagne.

TIPS UIT IN IJSSELSTEIN
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 30 april:	Expositie Marianne van Scharenburg in
de Bibliotheek
t /m 31 mei:	Tentoonstelling ‘Aanstormend talent bij MIJ’
en in de Bibliotheek
5 april:
Open Kunst Zondag
5 april:	Coverband Little Stef treedt op in
Café de Stee
9 t/m16 april:	Expositie Beeldende Vorming van 5 Havo
Cals College in de Bibliotheek
10 april:	Highlands Jamsessie in Highlands IJsselstein
11 april:	Sing-in koorworkshop Vrouwe IJsselstein
Swingt in Theater Pantalone
11 april:	Recreatiemarkt en proeverijen in binnenstad
IJsselstein
12 april:	Vrijmarkt op parkeerterrein Sportfondsenbad
De Hooghe Waerd
13 en 19 april: Rondleiding Omroep Zender Museum
17 april:	Highlands Does Karaoke in Highlands
IJsselstein
17 april:	Voorjaarsconcert van het Christelijk
Regionaal Mannenkoor Deo Datus in
de St. Nicolaasbasiliek
17 t/m 26 april:	Het weeshuis van Dr. Korczak door Theater
stichting Kwibus in Theater Pantalone
18 april:	Autodealshow in de binnenstad van
IJsselstein
19 april:	Coverband Met Maten treedt op in
Café de Stee
22 t/m 27 april: Konings-kermis op het Podium
25 april:
Schrijfcafé in de Bibliotheek
25 april:
Rondleiding Omroep Zender Museum
26 april:	Open Zondag in de binnenstad van
IJsselstein
27 april:	Koningsdag met activiteiten op diverse
locaties
27 april:
Oranjeconcert in de Oude St. Nicolaaskerk
29 april:	Voorlezen met Kleine Jan en Vivian in
de Bibliotheek
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.

UITNODIGING NETWERKBIJEENKOMST
ONDERNEMERS IJSSELSTEIN
De gemeente IJsselstein organiseert op dinsdag 21 april een
netwerkbijeenkomst voor ondernemers. Ondernemers uit
de hele gemeente zijn van harte welkom hierbij aanwezig te
zijn. Tijdens de netwerkbijeenkomst zal de Economische Visie
van de gemeente besproken worden, aan de hand van een
discussie geleid door Henny van der Heiligerberg (directeur
Woningbouwvereniging Provides).
Datum en programma
Datum:
dinsdag 21 april 2015
Tijd:
19.30-22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie:
Stadhuis, Overtoom 1
Programma
Terugblik en voortuitblik door college
Korte introductie van de Economische Visie
Discussie aan de hand van stellingen (begeleid door
Henny van der Heiligerberg)
Netwerkborrel
Aanmelden
Bent u ondernemer en wilt u graag komen?
Meldt u dan aan vóór 17 apri bij Hennie van den Burg via
 h.vd.burg@ijsselstein.nl.

Betaalbaarder en toegankelijker
Ter compensatie van de afgeschafte regelingen heeft de
gemeente IJsselstein de voorwaarden van de collectieve zorgverzekering verruimd. De zorgverzekering is toegankelijker
voor meer mensen en betaalbaarder voor minima.
De inkomensgrens van de collectief ziektekostenverzekering is
omhoog gegaan van 110% naar 125% van het sociaal minimum. De gemeente heeft de bijdrage in de premie verhoogd
en biedt de verzekering aan een bredere groep aan. Chronisch
zieken en gehandicapten krijgen via een uitgebreide aanvul
lende pakket compensatie voor hun (vaak hoge) kosten.
Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering kijk dan
op  www.gezondverzekerd.nl of  www.wil-lekstroom.nl.
Of bel met de klantenservice van Werk en Inkomen Lekstroom
via  (030) 702 23 00. De klantenservice is bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Sociaal Team
Voor diegene die problemen hebben om in het dagelijks
bestaan te voorzien is er ook de mogelijkheid om bijzondere
bijstand aan te vragen via WIL. Ook is er een mogelijkheid gebruik te maken van voorzieningen in het kader van
de Wmo. Medewerkers van het Sociaal Team helpen u daarbij
graag op weg. Het Sociaal Team is te bereiken via
 west@sociaalteam.nu of  (030) 765 00 26.
GEMEENTE IJSSELSTEIN INT VOORALSNOG
GEEN OUDERBIJDRAGE JEUGDHULP
Gemeente IJsselstein gaat vooralsnog geen ouderbijdrage
jeugdhulp innen voor nieuwe cliënten voor wie jeugdhulp met
verblijf geldt. Gaat uw kind gebruik maken van jeugdhulp met
verblijf, dan bent u volgens de nieuwe Jeugdwet een ouderbijdrage verschuldigd. Het gaat om hulp waarbij een kind buiten
het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als een kind
voor een dagdeel buitenshuis verblijft. De gedachte is dat
ouders kosten zouden besparen doordat een kind een deel van
de dag niet thuis verblijft.
Meerdere gemeenten hebben bezwaar tegen de uitwerking
van de ouderbijdrage en hebben besloten de inning op te
schorten.De eerste landelijke signalen wijzen erop dat de
ouderbijdrage en drempel op kan werpen voor gezinnen om
hulp te vragen. Als gevolg hiervan komt er een landelijk onderzoek naar hulpmijding door ouders als er een ouderbijdrage
zou gelden. De gemeente wil de resultaten van dit onderzoek
eerst afwachten.
Een andere reden om niet over te gaan tot innen van een ouderbijdrage is dat geautomatiseerd systeem voor de informatieuitwisseling niet eerder dan begin 2016 beschikbaar is. De
ouderbijdragen voor jeugdhulp die voor de overgang van de
jeugdhulp naar de gemeenten al werden geïnd, blijven wel
doorlopen tot de hulpverlening is beëindigd.

Jeugd
Team
voor ondersteuning
bij opgroeien en
ontwikkeling van
kinderen en jongeren

Jeugdteam IJsselstein
ijsselstein@jeugdteam.nu
030-686 99 01 | 06-472 178 26

COLLECTE
F
 onds Gehandicaptensport, 29 maart t/m 4 april
N
 ederlandse Hartstichting, 5 t/m 11 april

OUD PAPIER
O
 ntmoetingskerk, ma t/m za, 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt, gehele week
D
 e Brug, 1 april 11.00 uur tot 2 april 10.30 uur
D
 e Opstap, 4 april 9.00-11.00 uur
A
 gnesschool, 9 april 8.00 uur tot 10 april 9.00 uur
D
 e Trekvogel, 9 april 8.30-18.00 uur

GEMEENTELIJKE
DIENSTVERLENING AANGEPAST
Voor een afspraak in het stadhuis,
kunt u een afspraak maken via
( 14 030. Kijk voor alle informatie op
8 www.ijsselstein.nl.

Het komt met enige regelmaat voor dat kentekenplaten van
auto’s worden gestolen. Soms door jongeren die nummerplaten
verzamelen, vaak echter ook door criminelen die misbruik van
de kentekenplaten willen maken. Diefstal van kentekenplaten
kost tijd én geld. Gedupeerden moeten aangifte doen en
daarnaast nieuwe platen aanschaffen. Criminelen monteren de
gestolen kentekenplaten op de eigen auto. Zij kunnen dan,
ongestraft, verkeersovertredingen, benzinediefstal en zelfs
overvallen plegen met de gestolen kentekenplaten. Door de
kentekenplaat met popnagels stevig vast te zetten op het
voertuig wordt de kans op diefstal sterk verminderd.
Autoservice De Kemp is gevestigd aan de Zeemanlaan 3,
industrieterrein Over Oudland.

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.

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.
VERORDENINGEN INDIVIDUELE
INKOMENSTOESLAG WIL
De gemeenteraad heeft op 18 december 2014 de verordening
Individuele Inkomenstoeslag WIL vastgesteld. Op 5 maart 2015
heeft de gemeenteraad in het verlengde hiervan de verordening tot 1e wijziging van de verordening individuele inkomenstoeslag WIL vastgesteld. Per 1 januari 2015 is de individuele
inkomenstoeslag de vervanger van de langdurigheidstoeslag.
De toeslag is op grond van de wet voor personen die 18 jaar
zijn of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
In de verordening zijn regels vastgelegd met betrekking tot
voorwaarden, doelgroepen en hoogte van de toeslag.

De verordeningen, liggen gedurende zes weken na deze
bekendmaking voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum en op verzoek voor een ieder verkrijgbaar. Ze worden
tevens op de website van WIL-Lekstroom geplaatst en zijn via
 www.overheid.nl, onder lokale regelingen, te raadplegen.
AANVRAGEN VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
Turkooispad 7 (Z-2015-16429); aanvraag bouwen; realiseren
erker aan voorgevel woning
Wagenmaker 36 (Z-2015-16431); aanvraag bouwen; raam
kozijn vervangen door schuurdeur
B oerhaavelaan 4 (Z-2015-16413); aanvraag omgevings
vergunning (bouwen) mbt gevelbelettering
Utrechtsestraat 67a (Z-2015-16434); aanvraag bouwen; verbouwing bestaande woning tbv kamerverhuur
Waterhoenweide 9 (Z-2015-16454); aanvraag bouwen; plaatsing dakkapel
L age Dijk-Zuid 34 (Z-2015-16664); adviesverzoek m.b.t.
aanvraag omgevingsvergunning
Energieweg 3 (Z-2015-16610); aanvraag bouwen; uitbreiden
locatie Truckdesign
Achtersloot 33 (Z-2015-16634); aanvraag slopen op grond
van ruimtelijke regels; het amoveren van een bijgebouw
Zomerdijk 19-21 (Z-2015-16667); slopen woningen zomerdijk
19 en 21, alsmede plaatsen / verplaatsen hekwerk
G roene Dijk 15 (Z-2015-16704); aanvraag omgevingsver
gunning (bouwen), uitbreiding tennispark met mini-tennisbaan, oefenmuur en speeltoestellen
Nijverheidsweg 13a (Z-2015-16754); aanvraag omgevingsvergunning (handelen in strijd RO) afwijken bestemmingsplan
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 welstands
commissie.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
7 april 2015 in het stadhuis van Nieuwegein. De kleine com
missie (overleg met de rayonarchitect) is op 13 april 2015 in
IJsselstein
BESLUITEN OP GROND VAN
DE 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.

Besluit omgevingsvergunning
3 maart 2015; Benschopperstraat 3 IJsselstein; interne verbouwing met constructieve gevolgen
2 3 maart 2015, Zomerdijk 42B (Z-2015-14329); afwijken
bestemmingsplan voor aanleggen trainingsveld hondenschool voor een periode van 10 jaar
27 maart 2015 Sofiastraat 2 (z-2015-14972); aanbouw over
het huidige dakterras
27 maart 2015 Boomgaard 76 (Z-2015-15291); vergroten
woning en verplaatsen entree woning
1 april 2015; Berilpad 4 (Z-2015-15190); plaatsen erker aan
de voorgevel woning
1 april 2015 Rembrandtlaan 2 (Z-2015-14953); plaatsen tuinmuur
Melding mobiel puinbreken
Cape Kennedy 2-20 IJsselstein; werkzaamheden beginnen
op 6 april 2015 en eindigt uiterlijk op 5 juli 2015, tussen
7.00-19.00 uur
Industrieweg te IJsselstein; werkzaamheden beginnen op
30 maart 2015 en eindigt uiterlijk op 29 juni 2015, tussen
7.00-19.00 uur
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 26 maart:
Vrijmarkt St. Nicolaasbasiliek, 23 mei 2015
Ingebruikname gemeenteterrein t.b.v. container, zand/grond
Weegbree 1, 27 mrt t/m 26 jun
Huwelijk Achtersloot 124a, 26 jun 2015
Overige vergunningen/ontheffingen
Vergunning Wet op de kansspelen, loterij St. Roemeense
Kinderhulp

Voor vragen over
opgroeien
en opvoeden

IJsselstein
www.cjgijsselstein.nl | cjg@ijsselstein.nl | 030 - 880 22 60

