11 februari 2015

G E M E E NT E N I E U W S

ALGEMENE INFORMATIE

RAADSVERGADERING 29 JANUARI

MIJ HET LEUKSTE UITJE VAN UTRECHT?

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Op 29 januari was de eerste raadsvergadering
in het nog jonge jaar 2015. Een nieuw jaar met
een burgemeester die nog niet zolang geleden
haar intrede deed, maar al veel meemaakte.
Bijzonder wel dat voor IJsselstein dit de eerste
vrouwelijke burgemeester is. Ben ik blij mee.

Stem op MIJ!
Voor het vijfde jaar organiseert de ANWB de verkiezing voor
het ‘Leukste uitje van Nederland’ en het ‘Leukste uitje van de
provincie’. Museum IJsselstein (MIJ) is door naar de laatste
ronde. Dankzij de vele nominaties staat MIJ nu in de top 10 van
leukste uitjes in de provincie Utrecht. Dit is niet alleen een
geweldige opsteker voor het museum, maar ook een goede
promotie voor IJsselstein. In een nieuwe stemronde kan er tot
21 februari 2015 gestemd worden.

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.

Benieuwd naar het laatste nieuws?
Scan dan hier de QR code of ga naar
 www.ijsselstein.nl.
U vindt hier het laatste nieuws en informatie
over de gemeente. Ook kunt u zich
aanmelden voor onze nieuwsbrief.

CLUSTER/ RAADSVERGADERINGEN
Raadsvergadering
(extra raadsvergadering waarin de Commissaris van de Koning
de profielschets in ontvangst gaat nemen)
Datum:
dinsdag 17 februari 2015
Tijd:
18.00 - 19.30 uur
Locatie:
raadzaal
Cluster Ruimte
Datum:
Tijd:
Locatie:

dinsdag 17 februari 2015
20.00 uur
raadzaal

Cluster Samenleving
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 18 februari 2015
20.00 uur
raadzaal

Cluster Bestuur
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdag 19 februari 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 dinsdag
middag. 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

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 24 februari.

COLLECTE
Natuurmonumenten, 8 t/m 14 februari

Het is wel even wennen aan haar andere stijl van vergaderen,
maar ze doet het charmant goed. Ja Anders! We lijken allemaal
zin te hebben in dit verse jaar.
De agenda is niet zo lang vandaag, tenminste… dat denken
we. Maar, als altijd, wordt er op het laatste nippertje nog wat
aan de agenda toegevoegd. De toegevoegde punten zijn niet
onbelangrijk. Er zijn vragen over vermindering van de huis
houdelijke hulp én er zijn zorgen over de participatie van
cliënten die naar vermogen door de gemeente zelf aan werk
geholpen moeten worden vanaf 1 januari van dit jaar.
Over de huishoudelijke hulp is het duidelijk. Iedereen die hulp
heeft, houdt die ook. De hulp wordt alleen efficiënter ingezet:
waarvoor die oorspronkelijk bedoeld is. Huishoudelijk, voor een
schoon huis maar geen boodschappen meer doen bijvoorbeeld.
Over de participatie van cliënten, die via een werkbedrijf aan
werk geholpen moeten worden, wordt de gemeenteraad toe
gezegd dat zij in februari, bij een volgende inspraakronde,
verder geïnformeerd wordt. Vóór de zomer zal door de samen
werkende gemeenten een visie worden gepresenteerd met
voorstellen hoe het met de begeleiding van deze cliëntengroep
en de toekomst van Pauw Werkbedrijven verder zal gaan. Voor
de cliënten die nu begeleiding krijgen, verandert niets.
Als laatst nieuw geïnstalleerd D66 raadslid verheugt het mij dat
dit college de raad in een vroeg stadium meeneemt in ontwik
kelingen van zaken die allemaal op de gemeente afgekomen
zijn vanaf 1 januari. Het blijkt ook wel dat de raad goed mee
genomen wordt, want de meeste beleidsplannen zijn unaniem
door de Raad aangenomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over
jeugdzorg, de inrichting van de sociale- en jeugdteams en de
nieuw WMO.
De IJsselsteiners kunnen trots zijn op hun gemeente.
Als beloofd in de verkiezingsprogramma’s van alle partijen:
Deze Raad en dit college zetten zich in voor alle IJsselsteiners!
Trots dat ik er deel van mag uitmaken.
Peggy Adema, raadslid voor D66

GAST VAN DE RAAD
De gemeenteraad ontvangt op donderdag 5 maart 2015
graag weer gasten van de Raad. Voor een aantal raads
vergaderingen per jaar is het mogelijk om als VIP-gast de
vergadering te bezoeken. Vooraf geven enkele raadsleden een
kijkje achter de schermen, om u als inwoner kennis te laten
maken met het werk van de raad. U kunt zich opgeven via
 griffie@ijsselstein.nl of  (030) 686 18 17 / 17 60.

BRIEF VAN HET RIJK VOOR
WONINGEIGENAREN OVER ENERGIELABEL
De Rijksoverheid stuurt alle woningeigenaren begin 2015 een
brief over het voorlopige energielabel van hun huis. Dit energie
label is gebaseerd op de kenmerken van de woning, zoals het
bouwjaar en woningtype. Het geeft aan hoe energiezuinig een
woning is vergeleken met soortgelijke huizen en geeft advies
over energiebesparende maatregelen. Het voorlopige label
kunnen woningbezitters eenvoudig online aanpassen, zodat
het label en huiskenmerken beter met elkaar overeenkomen.
Na goedkeuring door een erkend deskundige wordt het
energielabel geregistreerd in een landelijke database. De aan
vraag voor die keuring kost enkele tientjes. Woningeigenaren
die hun woning willen verkopen, moeten bij de verkoop een
energielabel laten zien.
De woningeigenaar kan informatie vinden op de website
 www.energielabelvoor woningen.nl. Er is tevens een
helpdesk beschikbaar op  helpdesk@energielabel.nl of
 0800 - 0808. Bovendien kan iedereen in Nederland het
energielabel opzoeken op  www.zoekuwenergielabel.nl.

OUD PAPIER
Ontmoetingskerk, ma t/m za, 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt, gehele week
Paulusschool, 18 februari, 11.30-12.30 uur
en 18.30-19.30 uur
De Brug, 18 februari, 11.00 uur tot 19 februari, 10.30 uur
De Ark van Noach, 19 februari, 8.30-16.30 uur

Museum IJsselstein moet zich in deze nieuwe ronde meten met
onder andere het Spoorwegmuseum, het Nationaal Militair
Museum en DOMunder, hele leuke grote musea. De kracht
van MIJ is dat elke bezoeker ‘omarmd’ wordt: gastheren en
-vrouwen ontvangen de bezoekers persoonlijk en geven op
verzoek vaak meteen een rondleiding. Het motto van MIJ is:
‘het museum dat je omarmt’ en als regionaal museum is MIJ
‘bijzonder dichtbij’.
Catherine Clavaux, conservator en hoofd communicatie: “Voor
verrassende en afwisselende tentoonstellingen moet je bij MIJ
zijn. Waar je heel dichtbij de kunst kan komen of zelf kunst kan
maken. Waar je wordt uitgedaagd om goed te kijken en écht te
zien door bijvoorbeeld workshops filosoferen met kinderen over
kunst, waar je tekenles krijgt of lekker een kopje koffie drinkt.
Het museum waar je even binnenloopt en inspiratie opdoet.
Dat is de kracht van MIJ en maakt Museum IJsselstein het
leukste uitje van de provincie Utrecht”.
Ga naar  www.museumijsselstein.nl om te stemmen en maak
MIJ het leukste uitje van de provincie!

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.
BEKENDMAKING MANDAAT EN VOLMACHT
PLANSCHADEOVEREENKOMSTEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij en de
burgemeester van IJsselstein, ieder voor zover het zijn
bevoegdheid betreft, op 13 januari 2014 hebben besloten aan
de directeur van de Omgevingsdienst regio Utrecht mandaat en
volmacht te verlenen om planschadeovereenkomsten aan te
gaan en te ondertekenen.
Bovengenoemd besluit is elektronisch bekend gemaakt door
middel van een elektronisch uitgegeven Gemeenteblad. Dat
Gemeenteblad is gepubliceerd op en te raadplegen via de
volgende internetadressen  www.officielebekendmakingen.nl
en  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Tevens is het besluit opgenomen in de Centrale Voorziening
Decentrale Regelgeving, te raadplegen via  www.overheid.nl.
BEKENDMAKING BELEIDSREGELS INZAKE PLAN
SCHADEOVEREENKOMSTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN
Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 4:81
van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij in de
vergadering van 13 januari 2015 hebben besloten tot de
vaststelling van de “Beleidsregels inzake planschadeovereen
komsten gemeente IJsselstein”.
Op basis van artikel 8:2 onder a van de Algemene wet
bestuursrecht zijn de ‘Beleidsregels inzake planschade
overeenkomsten gemeente IJsselstein, zijnde beleidsregels
zoals bedoeld in artikel 1:3 vierde lid juncto afdeling 4.3 van de
Algemene wet bestuursrecht, niet vatbaar voor bezwaar en
beroep.
Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de dag van
deze openbare bekendmaking.
De vastgestelde “Beleidsregels inzake planschadeovereen
komsten gemeente IJsselstein” liggen m.i.v. 11 februari 2015,
gedurende een aaneengesloten periode van acht weken, voor
een ieder tijdens kantooruren kosteloos ter inzage bij het
Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling een
afschrift van de stukken krijgen.
De beleidsregels zijn elektronisch bekend gemaakt door middel
van een elektronisch uitgegeven Gemeenteblad. Dat
Gemeenteblad is gepubliceerd op en te raadplegen via de
volgende internetadressen  www.officielebekendmakingen.nl
en  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Tevens zijn de beleidsregels opgenomen in de Centrale
Voorziening Decentrale Regelgeving, te raadplegen via
 www.overheid.nl.

BEKENDMAKING BELEIDSREGELS SUBSIDIEPROCES
ZORGAANBIEDERS JEUGD- EN OPVOEDHULP 2015
LEKSTROOMGEMEENTEN
Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 4:81 van
de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij in de vergade
ring van 21 oktober 2015 hebben besloten tot de vaststelling
van de “Beleidsregels subsidieproces zorgaanbieders jeugden opvoedhulp 2015 Lekstroomgemeenten”.

Waar en wanneer kunt u de besluiten inzien
De besluiten liggen met bijbehorende stukken vanaf 12 februari
2015 t/m 26 maart 2015 voor beroep ter inzage bij het
Klantcontactcentrum in het stadhuis IJsselstein. De besluiten
zijn ook digitaal te raadplegen via  www.ijsselstein.nl en
 www.ruimtelijkeplannen.nl. De omgevingsvergunning
is daarbij te vinden onder identificatienummer:
NL.IMRO.0353.201408OvPanoven22 versie Va

Op basis van artikel 8:2 onder a van de Algemene wet bestuurs
recht zijn de “Beleidsregels subsidieproces zorgaanbieders
jeugd- en opvoedhulp 2015 Lekstroomgemeenten”, zijnde
beleidsregels zoals bedoeld in artikel 1:3 vierde lid juncto
afdeling 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, niet vatbaar
voor bezwaar en beroep.

Beroepstermijn
Tegen de beschikking kan vanaf vrijdag 13 februari 2015 t/m
donderdag 26 maart 2015 beroep worden ingesteld door:
belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen
het ontwerpbesluit;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen
die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ont
werp zijn aangebracht. Er zijn bij de vaststelling van deze
omgevingsvergunning geen wijzigingen ten opzichte van het
ontwerp aangebracht.

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de dag van
deze openbare bekendmaking en werken terug tot en met
1 januari 2014. De beleidsregels gelden tot 1 januari 2016.
De vastgestelde “Beleidsregels subsidieproces zorgaanbieders
jeugd- en opvoedhulp 2015 Lekstroomgemeenten” liggen m.i.v.
11 februari 2015, gedurende een aaneengesloten periode van
acht weken, voor een ieder tijdens kantooruren kosteloos ter
inzage bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen
betaling een afschrift van de stukken krijgen.
De beleidsregels zijn elektronisch bekend gemaakt door middel
van een elektronisch uitgegeven Gemeenteblad. Dat
Gemeenteblad is gepubliceerd op en te raadplegen via de
volgende internetadressen  www.officielebekendmakingen.nl
en  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Tevens zijn de beleidsregels opgenomen in de Centrale
Voorziening Decentrale Regelgeving, te raadplegen via
 www.overheid.nl.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING 1E FASE EN
HET BESLUIT HOGERE WAARDEN EX ARTIKEL 110 A
VAN DE WET GELUIDHINDER T.B.V. HET REALISEREN
VAN VIJF WOON-WERKUNITS IN BESTAANDE
BEDRIJFSHAL AAN DE PANOVEN 22
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 30 januari
2015 de volgende besluiten zijn verleend:
 e omgevingsvergunning 1e fase voor het realiseren van vijf
d
woon-werkunits in bestaande bedrijfshal;
h et besluit Hogere waarden ex artikel 110a van de Wet
geluidhinder, ten behoeve van het realiseren van vijf woonwerkunits in bestaande bedrijfshal.
Het College heeft besloten om met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid onder a onder 3e van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht af te wijken van de regels van het geldende
bestemmingsplan “Zuidoost”. Ten behoeve van de aanvraag
heeft het College op basis van artikel 110a van de Wet geluid
hinder de volgende hoogst toelaatbare waarden vastgesteld.

De beschikking treedt met ingang van de dag na afloop van de
beroepstermijn in werking tenzij gedurende die termijn beroep
is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat ver
zoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de
Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Tevens kunt u
de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. U kunt uw verzoek om voorlopige voor
ziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht.

EVENEMENTEN
Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad
wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt
u een overzicht van de evenementen, verleende ver
gunningen en aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u naar
8 www.ijsselstein.nl/evenement
Voor straatfeesten of buurtbarbecues gaat u naar
8 www.ijsselstein.nl/straatfeest

AANVRAGEN VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
29 januari 2015: De Biezen 11 (Z-2015-14393), verbouwen
supermarkt en dagwinkels
31 januari 2015: Daltonstraat 5 (Z-2015-14454), wijzigen
gevel woning door het vervangen van een garagedeur door
een raamkozijn
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* Uitgaande van een dove westgevel
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 1 januari 2015: Langegolf 1 (Z-2015-14453), bouwen prieel
3
1 februari 2015: Goudesteijn 12 (Z-2015-14458), wijzigen
gevel woning door het vervangen van een garagedeur door
kunststof kozijn met dichte loopdeur
Welstand en Monumenten Midden-Nederland
De omgevingsvergunningen worden, na beoordeling op volle
digheid en realiseerbaarheid, voor zover van toepassing,
behandeld in de openbare vergadering van de welstands
commissie.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
24 februari 2015 in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
16 februari 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
5 februari 2015; Hongkongstraat 5,( Z-2014-13542), dicht
bouwen dakterras op de 2de verdieping woning
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 5 februari:
I ngebr uik name gemeenteter rein t.b.v. bouwplaats
Utrechtseweg, O. Nassauweg, 26 jan-20 jun
Kabelwerkzaamheden Kamerlingh Onneslaan
Ingebruikname gemeenteterrein t.b.v. steigers, bouw-/schaft
keet W. Barentszstraat, Nova Zemblastraat, 2 mrt-30 apr
Collectevergunning St. KOIJ, 14 februari 2015
Kabelwerkzaamheden Boerhaaveweg
Kabelwerkzaamheden Walkade
Kabelwerkzaamheden Hoge Biezen
I ngebruikname Benschopperpoort t.b.v. bord Aap Stein,
5-10 februari

