11 november 2015

WhatsApp-groep voor buurtpreventie
WhatsApp is een applicatie om berichten, bestanden en foto´s met elkaar uit te wisselen. Om WhatsApp te kunnen
gebruiken heb je een smartphone met een databundel nodig. Dan is het versturen van de berichten zelf gratis. In een
WhatsApp-groep kunnen maximaal 100 deelnemers aangemeld worden. Een WhatsApp-groep kan gebruikt worden
als een vorm van buurtpreventie. Via de groep wisselen bewoners van een bepaalde wijk onderling makkelijk en snel
informatie uit. Bijvoorbeeld bij verdachte personen/verdacht gedrag of een verdachte situatie. In diverse wijken in
IJsselstein is al zo’n groep actief. WhatsApp-groepen in IJsselstein kunnen goed werken tegen allerlei vormen van
criminaliteit en jeugdoverlast. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in de wijk en het verhoogt het
veiligheidsgevoel bij veel bewoners.

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 w www.uitinijsselstein.nl of volg ons op
Twitter of Facebook
/m 29 nov:

Zelf een WhatsApp-groep opzetten bij buurtpreventie
De politie en de gemeente IJsselstein werken samen aan het
bevorderen en instellen van preventieprojecten maar willen niet de
regie over WhatsApp groepen. Inwoners kunnen dat prima zelf. Eén
buurtbewoner regelt als ‘coördinator’ het instellen van de WhatsAppgroep.
Presentatie
Voor het starten van een WhatsApp groep heeft de gemeente een
presentatie gemaakt, die voor iedereen beschikbaar is op de website
van de gemeente. w www.ijsselstein.nl
Borden
Er zijn verschillende gemeenten die voor actieve WhatsApp groepen
borden beschikbaar stellen om op die manier voor een ieder
kenbaar te maken. Het beleid van de gemeente IJsselstein is er op
gericht om het aantal borden in de gemeente juist te verminderen.
De gemeente IJsselstein kiest er daardoor voor om geen borden
beschikbaar te stellen.
Stickers
Om de deelname aan een WhatsApp
groep toch kenbaar te kunnen
maken heeft de gemeente IJsselstein
stickers gekocht. De beheerders
van een WhatsApp groep kunnen
deze aanvragen voor de deelnemers
bij de gemeente IJsselstein. De
stickers kunnen achter een raam
worden geplakt zodat duidelijk
wordt dat de bewoners van het
betreffende huis deelnemer zijn aan
de WhatsApp groep.

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. Vanaf 3 november elke eerste dinsdag van de
maand inloopspreekuur burgemeester Van Domburg van 15.3016.30 uur. Het wethouderspreekuur schuift hierdoor op.
Burgemeester Patrick van Domburg:
1 december (eerste dinsdag van de maand)
Wethouder Marijke van Beukering:
8 december (tweede dinsdag van de maand)
Wethouder Huib Veldhuijsen:
17 november (derde dinsdag van de maand)
Wethouder Vincent van den Berg:
24 november (vierde dinsdag van de maand)

De spelregels
De gemeente wil geen eisen aan een WhatsApp groep stellen
maar we denken wel dat het goed is dat deelnemers aan zo’n
groep onderlinge afspraken maken. Hieronder treft u een aantal
uitgangspunten aan die u daarbij zou kunnen gebruiken.
1.	Deelnemers zijn minimaal 18 jaar.
2.	Deelnemers zijn woonachtig in de buurt waar de groep opgericht
wordt.
3.	WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie
wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Wel onderhoudt de
coördinator ‘korte lijnen’ met de wijkagent.
4.	Verstuur een appje bij opvallend gedrag. Bijvoorbeeld als het
erop lijkt dat iemand de buurt aan het ‘verkennen’ is. Als er
onbekende personen in de buurt lijken ‘rond te hangen’ op
tijdstippen dat dit niet normaal is. Als een onbekende auto
elke avond weer een rondje rijdt door uw buurt. Maar ook
als er vernielingen worden gepleegd of als er overlast is door
(groepen) jeugd.
5.	Maak je waarneming bekend. Zijn er meer mensen die dit
constateren?
6.	Maak afspraken met andere deelnemers in de groep: wie spreekt
de persoon eventueel aan? Doe dit bij voorkeur met twee of
meer deelnemers. Doe dit alleen als je je veilig voelt: neem
nooit risico’s! In die gevallen geldt: bel eerst 112!
7.	Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar
weten dat 112 al gebeld is! Zo voorkom je een regen van
112-meldingen.
8.	Let op het taalgebruik via WhatsApp. Niet vloeken, schelden,
discrimineren en dergelijke.
9.	Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus
ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van
een voertuig.
10.	Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan
voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor
de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken
zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed
beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk,
het type en het kenteken.
11.	Gebruik de WhatsApp groep alleen waar die voor bedoeld is en
niet voor onderling contact en/of privéberichten.

Burenoverlast?
Trek op tijd aan de bel
030 688 70 30

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 24 november.

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.

(Begrotings)Raadsvergadering
Donderdag 12 november 2015
Aanvangstijd: 20.00 uur
Locatie: raadzaal
Agenda: w www.ijsselstein.nl/gemeenteraad
Volg de raad op Twitter: @raadIJsselstein
Live-uitzendingen: w www.ijsselstein.nl/gemeenteraad

Expositie borduurwerken
in woonzorgcentrum Ewoud
t/m 29 nov:
Expositie Toby de Kruijk
in Theater Pantalone
t/m 5 dec:
Expositie ‘Mijn IJsselstein bij MIJ,
de eigentijdse geschiedenis en 40 jaar
Historische Kring IJsselstein’
bij Museum IJsselstein (MIJ)
t/m 5 dec:
Expositie ‘Natuur bij MIJ,
landschappen van de IJsselsteinse
huisarts/landschapsfotograaf Frans van
Hoogstraten’ bij Museum IJsselstein (MIJ)
t/m 31 dec:
Expositie ‘Schrijven’
van Fotoclub Ef Elf in de Bibliotheek
9 t/m 13 nov:
Themaweek ‘Reizen’
in woonzorgcentrum Ewoud
11 nov:
Lezing ‘Hoe maak ik een mooie
schaduwtuin’ door Wiert Nieuman
in het Fulcotheater
11, 12 nov:
Dag van de Dialoog op diverse locaties
12 nov:
Lezing ‘IJsselsteinse architectuur’
in Museum IJsselstein (MIJ)
12 nov:
Jan Siebelink in Theater Pantalone
13, 20, 27 nov en 4 dec:
Pop-up Atelier in de Bibliotheek
13 nov:
Highlands Jamsessie bij Highlands
IJsselstein
15 nov:
Dansworkshop ‘Silhouetten’
bij Museum IJsselstein (MIJ)
15 nov:
Coverband De Beukbrothers
in Café de Stee
17 nov:
Lees & Ontmoet in de Bibliotheek
19 nov:
Dialezing ‘IJsselstein zoals het was’
bij Museum IJsselstein (MIJ)
19, 20, 21 nov:
Expositie ‘Modeltreinen’
in Woonzorgcentrum Ewoud
21 nov:
Intocht van Sinterklaas
21 nov:
Workshop ‘Leer programmeren voor
kinderen’ in de Bibliotheek
21 nov:
Rondleiding Omroep Zender Museum
21 nov:
Harmonie Amicitia, No Direction,
DJ Willow en dansers van Jos Dolstra
met ‘The third night of music and dance’
in ‘t Heem
21, 22, 28, 29 nov: Sinterklaasvoorstelling ‘Pakjes Overboord!’
van Theaterstichting Kwibus
in Theater Pantalone
22 nov:
Pub Quiz in de Voorstraat
24 nov – 5 jan:
Tentoonstelling ‘Huis van Muis’
in de Bibliotheek
25 nov:
Voorlezen met Vivian en Kleine Jan
in de Bibliotheek
25 nov:
Verlichte stadswandeling
in de historische binnenstad
25 nov:
IJsselstein Schrijft in de Bibliotheek
26 nov:
Lezing ‘Verdwenen vernieuwing’ in Museum
IJsselstein (MIJ)
26 nov:
Literaire lezing Griet Op de Beeck
in het Fulcotheater
28 nov:
Schrijfcafé in de Bibliotheek
28 nov:
Pietendag in IJsselstein
29 nov:
Open Zondag in de binnenstad
3 dec:
Wijnproeverij in Woonzorgcentrum Ewoud
6 dec:
Open Kunst Zondag

Evenementen

Buurtbemiddeling
www.sƟchƟng-pulse.nl

Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt
georganiseerd? Kijk op w 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 w www.ijsselstein.nl.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 2 november 2015: Walkade 8 en 10 (Z-2015-23004),
aanbrengen brandwerende en zelfsluitende tussendeur eerste
verdieping tussen 2 koopwoningen.
• 4 november 2015: Achtersloot 113a (Z-2015-23114),
plaatsen zonnepanelen.
• 4 november 2015: Panoven 91-91a (Z-2015-23096),
exploiteren kinderopvang.
• 4 november 2015: Middengolf 14 (z-2015-23159),
rookgaskanaal aan buitengevel.
• 4 november 2015: Basiliekpad 42-44 (z-2015-23145),
gebruik van het pand in strijd met regels RO.
Intrekken omgevingsvergunning
• 3 november 2015: Griekenlandweg 24 (Z-2015-21983), bouwen
tijdelijke uitbouw op de 1ste verdieping, achterkant woning voor
een periode van 5 jaar (is op eigen verzoek ingetrokken).
Verlengen beslistermijn
• 4 november 2015: Industrieweg 2-3 (Z-2015-21302), bouw
nieuw bedrijfspand.
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 17
november 2015 in het stadshuis van Nieuwegein. De kleine
commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 23 november
2015 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 w www.ijsselstein.nl of • 14 030.
Besluit omgevingsvergunning
• 4 november 2015: De Biezen 7 (Z-2015-21947),
wijzigen gevel en plaatsen uitgifte automaat.
• 6 november 2015: Brunel 62 (z-2015-19912),
plaatsen dakkapel op voordakvlak woning.
• 11 november 2015: Havenstraat 20-21 (z-2015-22108),
verbouwen kantoor naar twee appartementen.
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 5 november:
• 3 november 2015: Panoven 10 A (Z-2015-22907),
ontheffingen sluitingstijd horecabedrijf KPJ De Deel op 14, 21
en 28 november, 4, 12 en 19 december 2015.
• 4 november 2015: Voorstraat 38 (Z-2015-22368),
aanwezigheidsvergunning 2016 voor 2 kansspelautomaten.
• Basiliekpad, plaatsen hoogwerker, 2 november 2015
•B
 enschopperstraat 35, plaatsen container, 9 en 10 november 2015
• Boomgaard 99, plaatsen container op parkeerplaats,
6 t/m 11 november 2015
• Istanbulstraat, plaatsen container op parkeerplaats,
19 t/m 27 oktober 2015
• Kornalijnpad 19, plaatsen container op parkeerplaats,
t/m 23 november 2015
• Lage Biezen 21, plaatsen container op groenstrook,
13 t/m 16 november 2015
• Oranje Nassaulaan, plaatsen steiger, 5 november 2015
• Podiumweg, opslag kunststof buizen, t/m 7 november 2015
• Prinses Amaliastraat, plaatsen kraan, bus en aanhanger voor
plaatsen dakkapel, 28 oktober 2015
• Statensingel; werkzaamheden aan kabels en leidingen
Overige vergunningen/ontheffingen
• Voetbalvereniging IJFC; incidentele festiviteit op 7 november
2015
• Standplaatsvergunning voor Roscom promotie, week 45 en 46,
standplaats 3 en 6
• Standplaatsvergunning voor Huong Vo, op dinsdag, standplaats 1

Werkzaamheden riolering IJsselveld
In de periode van 10 november tot en met ongeveer 11 december
inspecteert Van der Velden Rioleringsbeheer B.V. het rioolstelsel in
de wijk IJsselveld. Inwoners worden hierover per straat met een brief
geïnformeerd.
Asbestcementleidingen		
Het te reinigen en te inspecteren riool is in 1972 / 1973 gelegd en
bestaat uit asbestcement-leidingen. Van der Velden Rioleringsbeheer
B.V. reinigt de riolering met water onder hoge druk. Dit is een laag-risico
activiteit. Er is voor werknemers en omgeving geen risico op blootstelling
aan asbestvezels.
Ondanks dit, gelden er voor het werken aan asbesthoudende materialen
wettelijke regels. Zo voeren de medewerkers de werkzaamheden aan
het riool uit met persoonlijke beschermingsmiddelen: ‘mannen met
gelaatsmaskers in witte pakken’. Ook wordt de werkplek afgezet met
een lint met opdruk ‘Asbest’.
Door deze persoonlijk beschermende maatregelen én de maatregelen
die in de riolering worden genomen benadrukt Van der Velden
Rioleringstechniek B.V. dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden
geen risico’s zijn voor de omgeving.

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

Resultaten Wmo
tevredenheidsonderzoek
Ieder jaar onderzoekt de gemeente de tevredenheid van cliënten over
de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Uit het
onderzoek over 2014 blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden
zijn over de dienstverlening vanuit de gemeente en het Sociaal
Team. In juni 2015 zijn 101 Wmo-cliënten telefonisch bevraagd
naar hun ervaringen met de dienstverlening. De respondenten
hebben in 2014 allen een Wmo-voorziening aangevraagd en/
of gebruikt. De aandachtspunten en aanbevelingen gebruikt de
gemeente in de gesprekken met de uitvoerders van de Wmo. Het
Wmo tevredenheidonderzoek is te lezen op w www.ijsselstein.nl, met
zoekterm: inwonerspanel.

Snoeiwerkzaamheden aan bomen
Om de bomen in onze stad te onderhouden voert Boomtotaalzorg
momenteel (onderhoud) snoeiwerkzaamheden uit. Risico bomen
worden gesnoeid om de veiligheid te verbeteren, en er is regulier
onderhoud om overlast van bomen te verminderen, veiligheid te
waarborgen en de bomen duurzaam te laten uitgroeien.
Het snoeiwerk in Achterveld is afgerond. Nu zijn ze aan het werk in
het Kasteelkwartier. Daarna volgen de overige wijken . In deze wijken
gaat het alleen om risicobomen. IJsselstein is in vieren verdeeld en
elk jaar krijgen de bomen van ongeveer ¼ deel van onze stad een
reguliere snoeibeurt. De afgesnoeide takken en het bladafval wordt
verzameld en zoveel mogelijk direct versnippert of meegenomen. Het
kan gebeuren dat dit pas de volgende dag gebeurt. Graag uw begrip
hiervoor.

Oud papier
Ontmoetingskerk
ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week
Paulusschool	18 november 11.30-12.30 uur en
18.30-19.30 uur
De Brug	25 november 11.00 uur
tot volgende dag 10.30 uur
De Ark van Noach
19 november 8.30-16.30 uur

Collecte
• Stichting Alzheimer Nederland, 8 t/m 14 november 2015
• Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind,
15 t/m 21 november 2015

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

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

Sociaal
Team
voor ondersteuning
in zorg en welzijn

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
w www.ijsselstein.nl
m 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.

Sociaal Team IJsselstein
info@sociaalteam.nu | www.sociaalteam.nu
030-765 00 26

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

