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25 juni:
25 juni:
25 juni:

26 juni:
26 juni:

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
1, 8 juni:
2, 16, 30 juni:
3 juni t/m 29 juli:
3, 4 juni:
3, 4 juni:
11 juni t/m
18 september:

11, 13 juni:
5 juni:

V oorjaarswandeling HKIJ (Historische
Kring IJsselstein) in de binnenstad
Vaartocht naar Lopikerkapel
Expositie Mathieu Snel in de Bibliotheek
Podiumfestival op evenemententerrein ‘t
Podium
Full Moon Party in Café de Stee
T entoonstelling ‘Graskunst bij MIJ. De
weide als muze, van halm tot vergezicht,
van Co Westerik tot Zoro Feigl’ in Museum
IJsselstein
Rondleiding Omroep Zender Museum
Open Kunst Zondag

26 juni:
26 juni:
5 juni:
5 juni:
6 t/m 9 juni:
8 juni:
10, 24 juni:
10 juni:
11 juni:
11 juni:
11 juni:
11, 12 juni:
12 juni:
12 juni:
15 juni:
18 juni:
20 t/m 24 juni:
21 juni:
22 juni:
25 juni:

C oncert Laroux met ‘Gekanteld gras’ in
Theater Pantalone
Openlucht kerkdienst in Speeltuin
Kloosterplantsoen
Avondvierdaagse
IJsselstein Schrijft in de Bibliotheek
Vaartocht door de Hollandse IJssel
Highlands Jamsessie bij Highlands
IJsselstein
Dag van de Techniek in het Cals College
IJsselsteinse Toertocht
Beatles Tribute in Theater Pantalone
Dansinstituut Jos Dolstra met ‘Circle of
Life’ in het Fulcotheater
Wandelend kennismaken met de
Ommedracht
Thee in de Tuin in de Historische
Kruidentuin
Schrijfcafé IJsselstein met NATUURLIJK
schrijven in het Kloosterplantsoen
Orgelconcert met Ton Koopman in de Oude
Sint Nicolaaskerk
Avond-fiets-4-daagse
Lees & ontmoet in de Bibliotheek
Concert leerlingenorkest Amicitia in
woonzorgcentrum Ewoud
Verenigingenmarkt in de binnenstad

S tart inschrijving Kursusprojekt IJsselstein
en Zomerfestijn+ in de Bibliotheek
Beklimming Sint Nicolaasbasiliek
Schrijfcafé in de Bibliotheek
Josephine’s Dance Center met ‘Winter
Freeze, Summer Breeze’ in Theater
Pantalone
Open Zondag in de binnenstad
Expositie Schildersgroep Lek en IJssel in
Molenstraat 7 en 9
Ommedracht O.L.V. van Eiteren
Leeuwenhart ‘gaat vreemd’ met Angels in
Theater Pantalone

T/m 23 oktober kunt u elke zaterdag en zondag een
rondvaart maken met Stichting Yselvaert door de grachten.
Informatie en kaartverkoop via Uit in IJsselstein, Overtoom
7, 030 6887273.
Elke zaterdagmiddag in de zomermaanden (4 juni t/m 10
september) worden in de St. Nicolaasbasiliek speciale
rondleidingen georganiseerd.
De Oude Nicolaaskerk is t/m 24 september elke zaterdag
geopend van 14.00 - 16.30 uur.
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.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Ouders over Jeugdhulp in IJsselstein
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor diverse vormen
van jeugdhulp. De gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet ook
verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te laten voeren
onder jeugdigen en ouders/ verzorgers die gebruik maken of
hebben gemaakt van jeugdhulp.
Landelijk is daarvoor een vragenlijst cliëntervaring Jeugd en Ouders
opgesteld. Met deze vragenlijst wordt onderzocht hoe de cliënten
(jongeren vanaf 12 jaar tot 23 jaar, en de ouders/verzorgers van
kinderen van 0 tot 23 jaar) de toegankelijkheid en kwaliteit van de
hulp ervaren, en welk effect ze ondervinden van de hulp.
De jongeren vanaf 12 jaar tot 23 jaar ontvangen een eigen enquête
en de ouders/verzorgers van de kinderen vanaf 0 tot 23 jaar ook.
De gemeente heeft onderzoeksbureau ZorgfocuZ gevraagd het
onderzoek over het jaar 2015 uit te voeren.

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
24 mei 2016: Linnaeusweg nabij Swammerdamweg 15
(Z-2016-32789) nieuwbouw kantoorpand
23 mei 2016: Zomerdijk 42 (Z-2016-32735)
Onderhoudswerkzaamheden instroomduiker,
waterhuishoudingsgemaal en beschoeiing
Welstand en monumenten Midden-Nederland
De aanvragen voor 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 7 juni
2016 in het stadshuis van Nieuwegein.

De gemeente heeft geen invloed op dit onderzoek en heeft
alleen adressen aangeleverd om de brieven te kunnen versturen.
ZorgfocuZ krijgt ook geen namen of adresgegevens en verwerkt de
antwoorden vertrouwelijk.
Meedoen aan het onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen
gevolgen voor de hulp of zorg die ontvangen wordt.
In de week van 6 juni kan men per post de brief met vragenlijst
en een online inlogcode ontvangen. De vragenlijst kan zowel
schriftelijk als digitaal ingevuld worden. De ingevulde vragenlijst
kan (kosteloos) naar het onderzoeksbureau worden toegestuurd.
Bij vragen kan contact worden opgenomen met de helpdesk van
ZorgfocuZ, telefoon 050-205 30 14. Mailen kan ook: helpdesk@
zorgfocuz.nl

De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 13 juni
2016 in het stadhuis van IJsselstein.
Verlengen beslistermijn
25 mei 2016: K
 uyperstraat 64 (Z-2016-27809)
plaatsing Airco units op dak
Besluiten Algemene Wet bestuursrecht
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.
Omgevingsvergunning verleend
24 mei 2016; Meindert Hobbemalaan 15 (Z-2016-31187) bouwen
zwembad, poolhouse en terreinafscheiding.
25 mei 2016; Johann Knoopstraat 31 (Z-2016-31287) nieuw te
bouwen opbouw woning

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 van de maand
• Wethouder Marijke van Beukering:
tweede dinsdag van de maand
• Wethouder Huib Veldhuijsen:
derde dinsdag van de maand
• Wethouder Vincent van den Berg:
vierde dinsdag van de maand
NB: op dinsdag 7 juni a.s. is er geen inloopspreekuur.

Raadsvergaderingen
Raadsvergadering:
Aanvangstijd: 20.00 uur

donderdag 9 juni 2016
Locatie: raadzaal

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

Inloopspreekuren brandweer
De Veiligheidsregio Utrecht organiseert inloopspreekuren
voor burgers. Iedere eerste maandag van de maand kunnen
burgers binnenlopen bij een kazerne en vragen stellen over
brandveiligheid, met name gericht op de brandveiligheid in en rond
het huis. Iedere eerste maandag van de maand, de dag dat ook de
luchtalarmen getest worden, kunnen mensen bij een kazerne naar
binnen lopen en vragen stellen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over
een specifieke woonsituatie of op het gebied van rookmelders en
koolmonoxidemelders, welke blusmiddelen handig zijn om in huis
te hebben, of met welke risico’s je in een bepaalde ruimte in huis
rekening moet houden. In iedere gemeente van de veiligheidsregio
gaat er één kazerne open. Tijdens de spreekuren zitten van 10.00
– 12.30 uur brandveiligheidsspecialisten klaar om vragen te
beantwoorden.
Burgers kunnen zelf veel doen om de brandveiligheid in hun
omgeving te vergroten. Het is dan van belang dat ze zich bewust
zijn van brandgevaarlijke situaties én de mogelijkheden kennen
om de (brand)veiligheid te vergroten. Door middel van de
inloopspreekuren wil de VRU mensen ook daadwerkelijk in actie
laten komen en maatregelen laten treffen. Op deze manier wil de
VRU eraan bijdragen dat de zelfredzaamheid van mensen wordt
vergroot.
Meer informatie is te vinden op www.vrubrandweer.nl.
Brandweerkazerne IJsselstein: J. vd Heijdenweg 244.

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

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

Oud papier

Verenigingenmarkt in binnenstad

Ontmoetingskerk ma t/m za 9.00-17.w00 uur
‘t Kruispunt
gehele week
De Brug	6 januari 11.00 uur tot volgende dag
10.30 uur

De gemeente IJsselstein biedt verenigingen, instellingen en
stichtingen de unieke mogelijkheid zich op zaterdag 25 juni 2016
van 11.00 tot 16.00 uur in de binnenstad te presenteren aan de
inwoners van IJsselstein.

Reconstructie Touwlaan
Fase 3: K
 ruising Eiteren-brugdek Hollandsche IJssel:
30 mei t/m 10 juni
Wegdek verbreden en gescheiden fietsstroken aanbrengen.
Omleidingsroute:
Brom- en fietsverkeer wordt veilig langs de werkzaamheden geleid.
Autoverkeer wordt omgeleid via Utrechtseweg, Beneluxweg,
Baronieweg, Heemradenlaan, Duizendblad en Lagebiezen.

Wat mag allemaal in de PMD-zak
Plastic verpakkingen
• Plastic tasjes, tassen, broodzakken en snoepzakken
• Verpakkingen van vleeswaren en kaas
• Folies van tijdschriften en reclamefolders
• Verpakkingen van tandenborstels, snoeren en schroeven
• Kuipjes van boter, koffiemelk, paté, salade en fruit
• Flacons van wasmiddel, schoonmaakmiddelen,
shampoo en douchegel
• Plastic flessen van olie en azijn
Metalen verpakkingen (blik)
• Drankblikjes en metalen dopjes
(van o.a. bier en frisdrank)
• Conservenblikken
• Blikjes van honden- en kattenvoer en aluminiumfolie
• Stalen siroopflessen
Drankkartons
• Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water, wijn en frisdrank
• Kartonnen pakken voor melk, vla, yoghurt en andere zuivelpakken
• Kartonnen pakken voor soep en pastasaus
Wat hoort niet in de PMD-zak
Chips zakken, afdekzeil & landbouwplastic, doordrukstrips van pillen
of kauwgom, kitkokers, verfblikken of busjes met resten, piepschuim
& schuimrubber (fastfoodverpakkingen, vulmateriaal), speelgoed,
tuinmeubilair, jerrycans, emmers, verpakkingen van make-up.

Geen Sportfair
De afgelopen twee jaar is de verenigingenmarkt in samenwerking
met de Sportfair georganiseerd op het Podium. Dit jaar hebben we
uit organisatorisch en financieel oogpunt hier niet voor gekozen.
In 2016 organiseren we een verenigingenmarkt in de binnenstad
met marktkramen in de Benschopper- en Utrechtsestraat én in
2017 een Sportfair/Verenigingenmarkt op het Podium.
Aanmelden
Aanmelden kan via het formulier op de gemeentelijke website
(www.ijsselstein.nl) tot uiterlijk vrijdag 3 juni a.s.

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

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

Telefonisch bereikbaar:

ma t/m vr 8.30-17.00 uur
14 030

Openingstijden:
(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:
(buiten kantoortijden)

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.

