10 februari 2016

BuitenWijs zoekt vrijwilligers

Raadsvergadering 28 janauri
De raadsvergadering van 28 januari jl. werd beheerst door
éénbelangrijk onderwerp, het Integraal Huisvestingsplan 2016
– 2030. Bij dit plan gaat het om een toekomstbestendige en
duurzame onderwijshuisvesting die voldoet aan de eisen van nu
en de toekomst. En dat is een hele klus voor de 17 scholen die
IJsselstein rijk is. Zeker omdat we te maken hebben met een
slechte bouwkundige conditie van een aantal scholen;
een terugloop van het aantal leerlingen aan de basisschool
(vanwege het ‘vergrijzen’ van IJsselstein) en natuurlijk het
financiële plaatje om het een en ander te bekostigen.
Het plan is om in ieder geval in te zetten op twee multifunctionele
accommodaties (MFA) waar naast scholen ook andere organisaties
kunnen intrekken. Naast een MFA aan de Duitslandstraat zal er
ook een dergelijk gebouw aan de Touwlaan komen. Om het IHP te
bekostigen wordt een egalisatiefonds opgezet waar de komende jaren
een buffer wordt opgebouwd waar later weer uit geput kan worden.
De gehele raad is zich ervan bewust dat er een goed huisvestings
plan moet komen maar maakt zich ook zorgen over de bekostiging
ervan, het gaat tenslotte over vele miljoenen euro’s.
De VVD, LDIJ, Groen Links en de PvdA (een meerderheid in de
raad) dienden een motie* in waarin verzocht wordt een nieuwe
verordening huisvesting onderwijs op te stellen waarin de geplande
investeringen helder worden gemaakt en dat deze verordening
toegevoegd wordt aan de uitvoeringsagenda. Ook verzochten wij
om de gymnastiekzaal aan de Touwlaan niet af te breken voordat
deze daadwerkelijk is afgeschreven. Dit scheelt IJsselstein rond de
1 miljoen euro! (Het plan was om een nieuwe gymzaal te bouwen,
geïntegreerd in de nieuwe multifunctionele accommodatie).

Sfeerbeeld van de buitenles Robin Hood.

BuitenWijs is het samenwerkingsverband van de
gemeente Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Lopik op
het gebied van natuur- en milieueducatie. BuitenWijs
verzorgt voor alle basisscholen van de vier gemeenten
lessen over natuur en duurzaamheid in én buiten de
klas. Voor de buitenlessen zoeken wij natuurliefhebbers
die het leuk vinden om in de eigen woonomgeving
met kinderen te werken. Kennis van de natuur is niet
noodzakelijk, betrokkenheid met natuur wel!
De vrijwilligers begeleiden minimaal twee keer per maand een
buitenles. Deze buitenlessen starten in de maand april en eindigen
in september of oktober. De buitenlessen worden gegeven in mooie
natuurterreinen
• zoals het Oerlemansbosje in Lopik,
• het IJsselbos in IJsselstein,
• de Hooge Landen in Nieuwegein en
• Nieuw Wulven in Houten.
De vrijwilligers werken altijd in hun eigen gemeente en nooit
alleen. Meestal een tweetal of met meer mensen samen. Zij
begeleiden de kinderen en soms ouders bij doe-opdrachten.
Natuurlijk zijn er ook momenten, waarbij de vrijwilligers kunnen
vertellen over hun eigen kennis en ervaringen.

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 23 februari.

Cursus buitenlessen
Kom naar onze cursus en leer alles om kinderen een onvergetelijke
natuurervaring te geven. De cursus vindt plaats op vijf ochtenden
vanaf 9.15 uur tot uiterlijk 11.30 uur.
De data zijn:
• dinsdag 1 maart,
• woensdag 9 maart,
• dinsdag 15 maart,
• woensdag 23 maart en
• dinsdag 29 maart.

De wethouder gaf aan de motie te steunen en mee te nemen in de
verdere procedure.

Deze cursus is kosteloos en de locatie is het Milieu Educatie
Centrum, Geinoord 9 in Nieuwegein.
Meer informatie
of aanmelden?
Bel met Kees van Wegen
op telefoonnummer
030 – 603 46 72 of
stuur een mail naar
buitenwijs@nieuwegein.nl

Gelukkig is de stap gezet naar een goed
integraal huisvestingsplan. Het enige
waar de LDIJ bang voor is dat er weer een
prestigieus gebouw wordt neergezet dat
in een later stadium, om wat voor een
reden ook, onrendabel blijkt te zijn. Daar
moeten we met zijn allen voor waken!
Henk de Bie
Raadslid voor de LDIJ

Sloop Groene Kruisgebouw

Winnaars Ondernemersprijs 2016
De Keuken van Tante Cake, Museum IJsselstein, Van den IJssel
Bedrijfskleding en Westfort Vleesproducten zijn de winnaars van
de Ondernemersprijs 2016. In aanwezigheid van ruim 100 gasten
werd het een inspirerende avond met bijzondere presentaties,
waarna wethouder Veldhuijsen de prijzen aan de winnaars mocht
overhandigen. Voor de Keuken van Tante Cake, Van den IJssel
Bedrijfskleding en Westfort Vleesproducten een speciaal voor de
Ondernemersprijs door kunstenares Ank Borkent ontworpen beeldje.
Het Museum IJsselstein ontving een mooie, door amateurfotograaf
Marius van Zanten gemaakte, ingelijste foto van de korenmolen De
Windotter.
Op www.ijsselstein.nl kunt u een beknopte uitspraken
van de jury lezen.

Clustervergaderingen
Cluster Ruimte:
Cluster Samenleving:
Cluster Bestuur:
Aanvangstijd: 20.00 uur

* Een motie is een korte gemotiveerde verklaring over een
onderwerp waardoor een mening, wens of verzoek wordt
uitgesproken. Een motie heeft geen directe invloed op de tekst
van het voorliggende besluit. Een motie heeft geen juridische
betekenis in de zin dat een wethouder aangesproken kan
worden op het al dan niet uitvoeren van een motie. Neemt een
meerderheid van de raad een motie aan, dan neemt daarmee wel
de druk toe om iets met de motie te doen.

dinsdag 16 februari 2016
woensdag 17 februari 2016
donderdag 18 februari 2016
Locatie: raadzaal

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

De sloop van het Groene Kruisgebouw maakt onderdeel uit van de
ontwikkeling van het Kasteelpark. In december jl. is de aannemer
gestart met de sloop van het gebouw. Door omstandigheden
hebben de sloopwerkzaamheden vertraging opgelopen en zijn de
werkzaamheden nog niet afgerond.
Asbestsanering
Bij het verwijderen van het aanwezige asbest is ontdekt dat in
de constructie van het pand, op moeilijk bereikbare plekken,
gebruik is gemaakt van asbesthoudend materiaal. De afgelopen
weken is onderzocht hoe deze asbest op een zo veilig mogelijke
manier verwijderd kan worden. De conclusie is dat het pand
per verdieping asbestvrij wordt gemaakt. Hiervoor wordt elke
verdieping volledig afgescheiden en stofdicht afgesloten. Alle
asbestverwijdering vindt plaats binnen het gebouw en er komt
dan ook geen stof vrij buiten het pand. Zodra de asbest uit het
pand verwijderd en afgevoerd (in een gesloten container) is, wordt
het pand nogmaals geïnspecteerd en als dan geconcludeerd wordt
dat alle asbest verwijderd is, wordt het pand volledig gesloopt.
Gedurende de asbestverwijdering en sloopwerkzaamheden wordt
het terrein rond het voormalige Groene Kruisgebouw afgesloten.
Planning
De verwachting is dat de hierboven genoemde asbestsanering
ongeveer zes weken in beslag neemt. Daarna nemen de
sloopwerkzaamheden nog twee à drie weken in beslag. De afvoer
van sloopafval verloopt via de Kasteellaan richting de Touwlaan.
De meeste transportbewegingen van het sloopbedrijf zijn voorzien
aan het einde van de sloopwerkzaamheden, naar verwachting begin
april. Bij het afvoeren van het sloopafval wordt rekening gehouden
met de schooltijden van de omliggende scholen.

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.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de
Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat zij meldingen op basis van het Activiteitenbesluit
milieubeheer hebben ontvangen van:
• Crane Container:
Handelsweg 2 m.b.t. oprichten transportbedrijf op- en overslag
verkochte/gehuurde machines.
Voor de activiteiten van dit bedrijf 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, 3584 BA
Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30
tot 17.00 uur.
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
16 februari 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
22 februari 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.
Besluit omgevingsvergunning
• 10 februari 2016; De Clinckhoeff 1 (Z-2015-24603),
plaatsen fietsoverkapping nabij tramhalte Clinckhoeff
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 4 februari:
• Edelstenenbaan 113, plaatsen container
22 t/m 29 februari 2016
• Vondellaan 9, plaatsen van een container
27 januari t/m 3 februari 2016
• Groene Dijk, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• 20 februari 2016; Zomerdijk 42 B (z-2016-27498)
ontheffing sluitingsuur

Toekomstbestendige onderwijsgebouwen
voor IJsselstein
Raad stemt unaniem in met het integraal huisvestingsplan onderwijs
Hoe willen de gemeente en schoolbesturen omgaan
met de ontwikkelingen die nu en in de toekomst
effect hebben op onderwijshuisvesting? En wat zijn de
ambities ten aanzien van huisvesting? Het antwoord
op deze vragen wordt gegeven in het integraal
huisvestingsplan onderwijs (IHP) dat op donderdag 28
januari unaniem is vastgesteld door de gemeenteraad.
Waarom een IHP?
Het vormgeven van de onderwijshuisvesting nu en in de toekomst
is geen makkelijke opgave. De gezamenlijke verantwoordelijkheid,
de groter wordende groep belanghebbenden en de veranderingen
in vraag en gebruik maken het complex. Daarom is er behoefte
aan een plan. Een plan dat al deze elementen in zich heeft
waarmee een integrale afweging gemaakt kan worden over de
toekomstplannen voor de huisvesting van onderwijs in IJsselstein.
Samenwerking schoolbesturen en gemeente
Het IHP is door de schoolbesturen en gemeente in een
participatief proces opgesteld. De schoolbestuurders en gemeente
hebben regelmatig met elkaar om tafel gezeten om vorm en
sturing te geven aan het IHP. Er is een werkgroep van ambtenaren
en schooldirecteuren geweest om samen onderwerpen uit te
werken en ook andere partijen zijn betrokken. Er is bijvoorbeeld
een creatieve sessie georganiseerd met alleen schooldirecteuren,
bso- en kinderopvangorganisaties om mee te denken over de
verschillende scenario’s. Het IHP wordt hierdoor breed gedragen.
Drie thema’s
Het IHP zoomt per wijk in op de volgende onderwerpen:
• De functie van de scholen: denk daarbij aan multifunctioneel
gebruik van gebouwen.
• Vraag en aanbod: ontwikkeling van leerlingenaantal en
onderwijsconcepten.
• Kwaliteit van de huisvesting: kunnen de gebouwen nog een tijdje
mee of niet.
Enkele resultaten
De toekomstvisie is vergeleken met de huidige situatie. Er komt
naar voren dat er een behoorlijke opgave ligt op het gebied van
onderwijshuisvesting in IJsselstein. De volledige resultaten zijn te
lezen in het digitale IHP, maar enkele resultaten zijn:
• In de gebieden Centrum en Noord ligt een behoorlijke
investeringsopgave. Voor Centrum is dit een opgave op de korte
termijn. De raad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar

gesteld om plannen te maken voor een nieuwe multifunctionele
accommodatie op de Touwlaan. Hier kunnen naast onderwijs
ook andere functies, zoals buitenschoolse opvang en een
kinderdagverblijf een plek krijgen. Voor Noord ligt er een zelfde
soort opgave, maar daar zijn de gebouwen nu nog goed en daar
wordt pas rond 2022 verdere planvorming verwacht.
• Een investeringsopgave op korte termijn geldt ook voor de
Baanbreker en de Wenteltrap, beide gebouwen zijn behoorlijk
verouderd, maar daar moet eerst de vraag worden beantwoord of
de Baanbreker niet beter op haar plaats is in Nieuwegein.
• In Zuid en West liggen andersoortige opgaven die vooral
voortkomen uit de daling van het aantal leerlingen. De gebouwen
hier zijn nog goed, dus er zal geen nieuwbouw or renovatie
plaatsvinden.
- V oor Zuid geldt dat het aantal leerlingen behoorlijk veel en
hard daalt. Leegstand in de schoolgebouwen is daardoor een
risico. De belangrijkste opgave is dan ook dat er een plan komt
over hoe om te gaan met de ruimteverdeling tussen de scholen.
- I n West ligt het accent van de krimp juist bij de vraag hoe dit
ingezet kan worden om de ambitie voor meer samenwerking te
ondersteunen. Vooral bij West, maar ook in de andere gebieden,
zijn voorzichtige uitspraken gedaan over vernieuwende en vrij
verregaande vormen van samenwerking die verkend kunnen
worden.
•	Scholen hebben een belangrijke plaats in de wijk en de
verbinding met de buurt is belangrijk. Om dit te versterken is het
voornemen om meer te gaan samenwerken met andere functies,
maar ook om te onderzoeken of meer schoolpleinen openbaar
gemaakt kunnen worden.
Hoe nu verder
Het IHP is op donderdag 28 januari 2016 vastgesteld door de
gemeenteraad. Daarmee ligt er een strategisch en tactisch
gedragen plan met daarin een aanzet voor uitvoering. Het plan
kijkt naar de huidige situatie maar is ook toekomstgericht;
het anticipeert op ontwikkelingen. Bij het IHP zit een
uitvoeringsprogramma waarin de gemeente en de schoolbesturen
hebben afgesproken wat er de komende jaren moet gebeuren. Voor
2016 zijn de belangrijkste acties het starten van de planvorming
voor de multifunctionele accommodatie op de Touwlaan en
het onderzoek naar de mogelijkheden van verplaatsing van de
Baanbreker.
Het volledige IHP is te vinden op
http://ihp.beleidsplanijsselstein.nl/

Collecte

Oud papier

• Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten,
14 t/m 20 februari 2016
• Stichting Jantje Beton, 6 t/m 12 maart 2016

Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
Agnesschool
De Opstap
De Brug
Paulusschool

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 6 mrt


Expositie
‘Verstreken licht bij MIJ.
Trootstbomen: de foto’s en camera’s van
Hans van Ommeren’ in Museum IJsselstein
t/m 6 mrt
Expositie ‘Magische momenten bij MIJ.
Nederlands topfotowerk bijeengebracht
i.s.m. DuPho, platform GKf’ in Museum
IJsselstein
t/m 6 mrt
‘Maak je eigen foto-camera bij MIJ’ in
Museum IJsselstein
t/m 31 mrt
Foto-expositie ‘Omgeving IJsselstein’ van
Tony Buijse in de Bibliotheek
t/m 15 apr
Expositie ‘Eigen werkelijkheid’ van Willem
van der Wiel in Stadhuis IJsselstein
5, 12, 19, 26 feb Pop-up Atelier rond Mozaïek in de
Bibliotheek
12 feb
Highlands Jamsessie bij Highlands
IJsselstein
13 feb
Camera- en fotokijkdag ‘Laat MIJ maar
schatten!’ in Museum IJsselstein
13 feb
Concert leerlingen Zang- en Pianostudio
Jacqueline Dekker in Theater Pantalone
16 feb
Lees & Ontmoet in de Bibliotheek
19 feb
Demonstratie ‘Mahjong’ in de Bibliotheek
19, 20, 21 feb
Talent on stage met de musical ‘De Winnaar!’
in Theater Pantalone
20, 22 feb
Rondleiding in Omroep Zender Museum
24 feb
Rondleiding ‘De verhalen achter de
fotografie en camera’s’ in Museum
IJsselstein
24 feb
Voorlezen met Vivian en Kleine Jan in de
Bibliotheek
24 feb
Verlichte stadswandeling in de historische
binnenstad
25 feb
Lezing ‘Compositie en vormgeving in de
fotografie en kunst’ in Museum IJsselstein
27 feb
Optreden Zeemanskoren in de
Ontmoetingskerk
27 feb
Schrijfcafé in de Bibliotheek
27 feb
Highlands Bandnight bij Highlands
IJsselstein
28 feb
Kinderworkshop ‘Kunstprikkels’ in Museum
IJsselstein
28 feb
Open Zondag in de 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.

Brandweer oefent op 17 februari
en 2 maart in parkeergarage Eiteren
Op de woensdagen 17 februari en 2 maart houdt de brandweer een
oefening in parkeergarage Eiteren. Op 17 februari is de oefening
van 19:30 tot 21:30 uur. Op 2 maart duurt de oefening van 19:30
tot ongeveer 21:00 uur.
Er wordt een voertuigbrand gesimuleerd met een doorslag naar de
opbergruimte, waarbij ook mogelijk “slachtoffers” aanwezig zullen
zijn. De brandweer maakt de rook met een rookmachine en met
lichteffecten vuur simuleren.

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
11 februari 8.00 uur tot volgende dag 09.00 uur
13 februari 9.00-11.00 uur
17 februari 11.00 uur tot volgende dag 10.30 uur
17 februari 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur

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

