27 juli 2011

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

algemene informatie

Wethoudersspreekuur

Dode en gewonde dieren

Adres stadhuis
Bezoekadres:	Overtoom 1, IJsselstein,
tel (030) 686 16 11,
fax (030) 688 43 50
Correspondentieadres:
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl,
info@ijsselstein.nl
Openingstijden:
zonder afspraak:
ma t/m vrij 9.00-13.00 uur
woe 8.00-13.00 uur
op afspraak:
ma 13.30-17.00 uur
woe 13.30-20.00 uur
Telefonisch bereikbaar:
9.00-17.00 uur
Calamiteiten en storingen:
tel 06 21 21 52 02
(buiten kantoortijden)

2 /8 wethouder De Vries, Financiën en Cultuur
9/8 wethouder De Jong, Openbare Ruimte, Groen en Volks
huisvesting
16/8 wethouder De Vries, Financiën en Cultuur
23/8 wethouder De Jong, Openbare Ruimte, Groen en Volks
huisvesting
30/8 wethouder Van Beukering, Sport en Samenleving (WMO)
6/9 wethouder De Vries, Financiën en Cultuur
13/9 wethouder De Vries, Financiën en Cultuur
20/9 wethouder Van Beukering, Sport en Samenleving (WMO)
27/9 geen wethoudersspreekuur
De inloopspreekuren zijn op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur.

Wat moet u doen wanneer u een gewond dier ziet? Het is belangrijk
dat dit dier de juiste verzorging krijgt. Als het dier is overleden, is
het fijn wanneer deze snel wordt opgehaald.
Gewonde dieren en zwerfdieren worden door de Huisdieren Vervoerd
Service IJsselstein pgehaald. De medewerkers dragen zorg voor het
vervoeren, behandelen en verzorgen van het aangetroffen dier.
De Huisdieren Vervoer Service is 24-uur, zeven dagen per week
bereikbaar op het telefoonnummer
06 - 15 40 69 57. De
Huisdieren Ver voer Ser vice is opger icht door Dierenkliniek
IJsselstein.

Bouwvergunning en kadastrale gegevens
U kunt, na een telefonische afspraak, bouwvergunningsdossiers
inzien bij het Klantcontactcentrum  (030) 686 16 11. Bij het
loket Bouwen van het Kcc worden ac tuele kadastrale en
hypothecaire gegevens verstrekt en is het mogelijk een uittreksel
van de kadastrale kaart te maken. Voor deze diensten worden
legeskosten in rekening gebracht.

Sirenes

Oud papier
 ntmoetingskerk, ma t/m za 9.00-17.00 uur
O
’t Kruispunt, gehele week

De sirenes worden elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur
getest. Hebt u de sirene buiten niet gehoord, dan kunt u contact
opnemen met de Veiligheidsregio Utrecht  (030) 240 44 64.

Volg ons nu ook op Twitter: gem_ijsselstein

openbare bekendmakingen
Landelijk Register Kinderopvang
Van de volgende voorziening voor gastouderopvang is de registratie
in het Landelijk Register Kinderopvang op verzoek van de houder
beëindigd per aangegeven datum:
G
 astouder: M.H.C. Klijn - van Schooten
O
 pvanglocatie: Schaepmanstraat 83 te IJsselstein
R
 egistratienummer LRK: 212226137
R
 egistratie beëindigd m.i.v.: 31 augustus 2011

ter inzage termijn, schrif telijk beroep worden ingesteld bij
de Afdeling Bestuursrecht spraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Van deze mogelijkheid kunnen
gebruik maken:
b elanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad
naar voren hebben gebracht;
b elanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Van het hiernavolgende gastouderbureau is de registratie in het
Landelijk Register Kinderopvang op verzoek van de houder
gew ijzigd per aangegeven datum:
G
 astouderbureau: VOF Kinderopvang SKIJ
B
 ezoek- en correspondentieadres: Hogebiezen 44, 3401 RL,
IJsselstein
R
 egistratienummer LRK: 209842234
W
 ijziging d.d.: 5 juli 2011

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking
daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen
deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt,
totdat op het verzoek is beslist.

Rectificatie Vastgesteld bestemmingsplan
‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Achterveld en
omgeving, Vicarielaan’
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 23 juni 2011 het
bestemmingsplan ‘Eerste par tiële herziening bestemmingsplan Achterveld en omgeving, Vicarielaan’ heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan
De IJsselsteinse Woningbouwvereniging, Provides, heeft drie wooncomplexen aan de Vicarielaan gesloopt om op deze locatie nieuwe
woningen te realiseren. De nieuwe appartementen passen ten aanzien van hoogte en bouwoppervlak niet binnen het geldende
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening
bestemmingsplan Achterveld en omgeving, Vicarielaan’ maakt de
realisatie van de appartementen door Provides mogelijk.
Besluit ter inzage
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij
behorende stukken liggen met ingang van 28 juli t/m 7 september
2011 ter inzage bij het Klantcontactcentrum. Digitaal is het ontwerp
in te zien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en
via de gemeentelijke website: www.ijsselstein.nl, ‘Over IJsselstein,
bestemmingsplannen’.
Beroep
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan, gedurende de

Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven
gemeente IJsselstein 2011
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 139 e.v. van de Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad
op 26 mei 2011 op grond van artikel 149 van de Gemeentewet de
Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven gemeente
IJsselstein 2011 heeft vastgesteld.
De Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven gemeente
IJsselstein 2011 treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011.
De Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven gemeente
IJsselstein 2011 is opgenomen in het Gemeenteblad 2011-13, uit
gegeven d.d. 13 juli 2011. Dit Gemeenteblad ligt vanaf 14 juli 2011
ter inz age bij de af deling Kl antcont ac tcent r um en de
Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven gemeente
IJsselstein 2011 is te downloaden van www.ijsselstein.nl onder
Producten en diensten - Verordeningen/regelingen. Een ieder kan
tegen betaling een afschrift verkrijgen van de verordening en het
Gemeenteblad.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ingediend:
1 1 juli 2011, Waalsingel 101; plaatsen poortdeur aan zijkant
woning
1 3 juli 2011, Jacob van Ruisdaellaan 2; plaatsen overkapping/
berging in tuin
1 4 juli 2011, Boomgaard 68; wijzigen gevel
1 8 juli 2011, Troelstrastraat 28; plaatsen aanbouw/serre

Welstand en Monumenten Midden Nederland
Ingekomen bouwaanvragen worden behandeld in de welstandscommissie. De openbare vergadering is op 22 augustus in het stadhuis.
Voor meer informatie en de agenda, kunt u contact opnemen met de
afdeling Vergunningverlening,  (030) 686 16 11.
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
Voorzieningenrechter rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Besluiten 27 juli 2011:
E iteren 50; bouwen garage/berging
K
 lompenmaker 10; plaatsen dakkapel aan voor- en achterzijde
woning
V lamoven 3; plaatsen dakkapel
Besluiten 21 juli 2011:
A
 chtersloot 198; veranderen en uitbreiden woning
Talingweide 69; uitbreiden aan zijkant woning
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten 14 t/m 18 juli 2011:
A
 .B. Jansen; buurtfeest/barbecue Diamanthof, 20 augustus 2011
P.G.H. van den Berg; wijk- barbecuefeest Loenapad, Gagarinhof,
Spoetnikhof en Tereschkovahof, 20 augustus 2011
M
 evrouw Lebbink; buurtbarbecue Sijpesteijn, 27 augustus 2011
R
 odi Bouw B.V.; ingebruikname gemeenteterrein Pekingsingel 47,
7 t/m 22 juli 2011
M
 GK Bouw BV; ingebruikname gemeente terrein parkeervak nabij
OBS de Ark Aalbersestraat, 7 t/m 20 juli 2011
N
 BK Oost B.V.; ingebruikname gemeenteterrein parkeerplaats
Aleida van Culemborgstraat, 1 t/m 21 juli 2011
P aulusschool; aanwijzing inzamelaar oud papier schooljaar
2011/2012

