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
16 juni 2015 in het stadhuis van Nieuwegein.

GEMEENTE NIEUWS

10 juni 2015

ALGEMENE INFORMATIE

TIPS UIT IN IJSSELSTEIN

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

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.

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
Ruimte
Datum:		
Tijd:		
Locatie:		

dinsdag 16 juni 2015
19.00 uur
raadzaal

Samenleving
Datum:		
Tijd:		
Locatie:		

woensdag 17 juni 2015
19.00 uur
raadzaal

Bestuur
Datum:		
Tijd:		
Locatie:		

donderdag 18 juni 2015
19.00 uur
raadzaal

Ruimte
Datum:		
Tijd:		
Locatie:		

woensdag 24 juni 2015
19.00 uur
raadzaal

De raadsvergadering in juli zal verspreid worden over de
1e en 2e juli 2015. Aanvang: 19.00 uur
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.
 ethouder Marijke van Beukering: eerste dinsdag van de
W
maand
Wethouder Huib Veldhuijsen: tweede dinsdag van de maand
Wethouder Vincent van den Berg: derde dinsdag van de
maand

TWITTERSPREEKUUR
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 30 juni.

OUD PAPIER
O
 ntmoetingskerk, ma t/m za, 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt, gehele week,
N
 icolaasschool, 13 juni, 10.00-12.00 uur
D
 e Touwladder, 16 juni, 18.30-20.00 uur
P
 aulusschool, 17 juni, 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur
D
 e Trekvogel, 18 juni, 8.30-18.00 uur

COLLECTE
E
 pilepsiefonds, 7 t/m 13 juni 2015
N
 ederlandse Rode Kruis, 14 t/m 20 juni 2015

t/m 30 juni:		Expositie ‘Lente’ van
Sandra Hermans in de
Bibliotheek
12, 26 juni, 10, 24 juli:	Vaartocht door de Hollandse
IJssel
12 juni:			Highlands Jamsessie bij
Highlands IJsselstein
13 juni: 			Concert van Best of Five in
Theater Pantalone
15, 27 juni:		Rondleiding Omroep Zender
Museum
17 juni:			IJsselstein Schrijft in de
Bibliotheek
18 juni, 2, 16, 30 juli:	Vaartocht naar Lopikerkapel
20 juni t/m 27 sept:	Expositie ‘Uit liefde voor hout
van MIJ’ in Museum IJsselstein
20 juni:			Open Tuinendag Groei & Bloei
20 juni:			Highlands Bandnight met
Firehouse Mama in Highlands
IJsselstein
21 juni:			Ommedracht O.L.V. van Eiteren
21 juni:			Pop-up diner ergens in
IJsselstein
22 t/m 26 juni:		
Avond-Fiets-4-Daagse
24 juni:			Voordrachten met muzikaal
intermezzo in Woonzorgcentrum
Ewoud
27 juni:			
Schrijfcafé in de Bibliotheek
27 juni:			
IJsselsteinse Toertocht
27 juni:			‘That’s life!’, dansvoorstelling in
Theater Pantalone
28 juni:			Open Zondag in de binnenstad
1 juli:				IJsselstein Schrijft met
Olga Majeau in de Bibliotheek
4 juli:				
Braderie in de binnenstad
4 juli:				IJsselsteinse jeugd musiceert in
de Oude St. Nicolaaskerk
5 juli:				
Open Kunstzondag
5 juli:				Thee in de Tuin in Historische
Kruidentuin, Vestigingsplantsoen
11 juli:			Zomerorgelconcert
Martien van der Zwan in Oude
St. Nicolaaskerk
15, 22, 29 juli:		
Vertelvaarten voor kinderen
26 juli:			
Open Zondag
Elke zaterdag en zondag kunt u een rondvaart maken met
Stichting Yselvaert door de grachten. Informatie en kaart
verkoop via Uit in IJsselstein, Overtoom 7,  (030) 688 72 73.
Elke zaterdag t/m 12 september van 14.00-16.00 uur rond
leidingen in de St. Nicolaasbasiliek.
Elke zaterdag t/m 26 september is de Oude St. Nicolaaskerk
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.

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.
ONTWERP VERKEERSBESLUIT
OMGEVING CALS COLLEGE
I.v.m. uitbreiding Cals College en daarmee toename aantal
leerlingen, welke in de ochtend en middag in grote aantallen
via de Panoven naar het Cals College fietsen, in goede banen
te leiden, is het college van burgemeester en wethouders voornemens te besluiten:
Verwijderen fietssluis op de Hoge Dijk en wegafsluiting voor
gemotoriseerd verkeer op te heffen;
Verwijderen fietssluis Ellen Keystraat, ter hoogte van de aansluiting met de Hoge Dijk en de fysieke wegafsluiting voor
gemotoriseerd verkeer op te heffen;
Toepassen van fietssluis op de Hoge Dijk, tussen de ingang
naar schoolplein en huisnummer 2, Hoge Dijk. Afsluiten voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer;
Panoven, tussen de Merianweg en de Boerhaaveweg, vast te
stellen als eenrichtingsweg met uitzondering van (brom)
fietsers in de rijrichting van de Merianweg;
Parkeerverbod noordzijde Panoven, tussen de onderdoorgang Beneluxweg en de Merianweg.

Het ontwerp besluit zal gedurende zes weken op het stadhuis
ter inzage liggen. Gedurende deze periode kunt u over het
ontwerp besluit een zienswijze indienen. Voor omwonenden
wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Zij ontvangen
hiervoor nog een uitnodiging.
BEKENDMAKING PARKEERBELASTINGVERORDENING
IJSSELSTEIN 2015-I
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 13 mei 2015 heeft besloten tot de
vaststelling van de Parkeerbelastingverordening IJsselstein
2015-I. Deze verordening treedt in werking m.i.v. de dag na de
dag van deze bekendmaking. De datum van ingang van de
heffing is 1 juli 2015.
Bovengenoemde verordening kunt u vanaf vandaag kosteloos
inzien bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen
betaling een afschrift van de stukken krijgen. Die stukken
zijn voorts opgenomen in de Centrale Voorziening De
centrale Regelgeving ( w w w.overheid.nl) en in de
Gemeenschappelijke Voorziening Of ficiële Publicaties
( https://zoek.officielebekendmakingen.nl).
BEKENDMAKING VERORDENING HUISVESTING
ONDERWIJS IJSSELSTEIN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 13 mei 2015 heeft besloten tot de
vaststelling van de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente IJsselstein 2015. Die verordening treedt in
werking op 11 juni 2015 en werkt terug t/m 1 juni 2015.
Per 1 juni 2015 is de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs IJsselstein 2009 ingetrokken.
Bovengenoemde verordening kunt u vanaf vandaag kosteloos
inzien bij het Klancontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen
betaling een afschrift van de stukken krijgen.
De verordening is elektronisch bekend gemaakt door
middel van een elektronisch uitgegeven Gemeenteblad.
Dat Gemeenteblad is gepubliceerd op en te raadplegen via de
volgende internetadressen:  https://zoek.officielebekend
makingen.nl en  www.officielebekendmakingen.nl. Tevens is
de verordening opgenomen in de Centrale Voorziening
Decentrale Regelgeving, te raadplegen via:  www.overheid.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 een melding op basis van het
Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
Jumbo Supermarkten B.V. voor het adres, De Biezen 11,
3401 GD IJsselstein, melding heeft betrekking op wijziging
indeling bedrijf;
Panoven B.V. voor het adres, Eiteren 31, 3401 PS IJsselstein,
melding heeft betrekking op het tijdelijk lozen van grondwater
op de gemeentelijke riolering vanwege een bodem- en grondwatersanering;
S tedin Netten Utrecht B.V. voor het adres, Kamerlingh
Onneslaan nabij nummer 9 in IJsselstein, melding heeft
betrekking op oprichting van een gasdrukregel- en meetstation;
IDEFIX opvoeding & gedragstherapie voor honden voor het
adres, Zomerdijk 42 B, 3402 MJ IJsselstein, melding heeft
betrekking op de oprichting van een bedrijf voor opvoeding,
training en gedragsregels voor honden.
Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven 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, 3584 BA
Utrecht, elke werkdag van 8.30 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) 022 50 00.
AANVRAGEN VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
27 mei 2015, Kloosterplantsoen (Z-2015-18502); paviljoen
speeltuin
2 8 mei 2015, Handelsweg 9 (Z-2015-18528); aanvraag
starten boksschool
1 juni 2015, Weidstraat 9 (Z-2015-18562); plaatsen nieuwe
gevelreclame Regio Bank
3 juni 2015, Italiëlaan 19 (Z-2015-18678); plaatsen dakkapel

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.

De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
22 juni 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
2 9 mei 2015, Uitzichtpunt Bossenwaard (Z-2015-17772);
realiseren uitzichtpunt
4 juni 2015, Meindert Hobbemalaan 15 (Z-2015-17091);
nieuwbouw woning, een onderkelderde villa (rectificatie i.p.v.
29 mei 2015)
5 juni 2015, Planetenbaan 42 (Z-2015-17867); aanbrengen
terreinafscheiding voorzijde
5 juni 2015, Utrechtsestraat 56 (Z-2015-17933); wijziging
indeling en achtergevel
5 juni 2015, Lage Dijk-Zuid 34 (Z-2015-16664); veranderen
boerderij, gemeentelijk monument
9 juni 2015, Prinses Irenelaan 14 (Z-2015-14203); bouwen
erker voorzijde woning

9 juni 2015, Sterkenburg 16 (Z-2015-17688); plaatsen dakkapel
op voordakvlak
9 juni 2015, Luxemburgweg 12 (Z-2015-18231); wijziging
constructie in woonkamer
Besluit verlenging beslistermijn
2 9 mei 2015, Meindert Hobbemalaan 15 (Z-2015-17091);
nieuwbouw woning, onderkelderde villa
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
29 mei 2015, Nova Zemblastraat 12 (Z-2015-15670); uitbouw
woning
2 juni 3015, Waterhoenweide 13 (Z-2015-16454); plaatsen
dakkapel
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 4 juni:
V ingerhoekhof 18E, ingebruikname gemeenteterrein voor
partytent, 6 juni 2015
Kasteellaan, ingebruikname gemeenteterrein voor bouwkeet,
29 mei t/m 31 juni 2015
R otonde Touwlaan/Achtersloot, ingebruikname gemeente
terrein, 26 mei t/m 20 juni 2015
Werkzaamheden voor kabels en leidingen Trekschuit
Werkzaamheden voor kabels en leidingen Panoven
Werkzaamheden voor kabels en leidingen Hoge Dijk
Werkzaamheden voor kabels en leidingen Zomerdijk

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.

