10 augustus 2011

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

algemene informatie

Wethoudersspreekuur

Meldpunt Zorg & Overlast

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)

16/8 wethouder De Vries, Financiën en Cultuur
23/8 wethouder De Jong, Openbare Ruimte, Groen en
Volkshuisvesting
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.

Er zijn mensen die dringend hulp nodig hebben. Zij hebben psychiatrische klachten, verslaving of schulden. Zelf willen, kunnen of
durven ze geen hulp te vragen. Maakt u zich ernstig zorgen om
iemand dan kunt u dit melden bij Meldpunt Zorg & Overlast, te
bereiken via  (030) 630 54 80 tussen 9.00 en 17.00 uur of via
meldpunt@ggdmn.nl. Het meldpunt maakt onderdeel uit van de
GGD Midden-Nederland.

Extra wethoudersspreekuur op woensdagavond

Bewonersgroepen en instellingen werken samen om gemeenschappelijk de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. De technisch coördinatoren van de gemeente en de wijkagenten zijn hiervoor dagelijks telefonisch bereikbaar.
Technisch coördinator: dagelijks 8.00-9.00 uur op
 (030) 686 16 91
Wijkagent:  0900-8844 (algemeen) of via
wijkteam-ijsselstein-lopik@utrecht.politie.nl

Bouwvergunning en kadastrale gegevens
U kunt, na een telefonische afspraak, bouw/omgevingsvergunningsdossiers inzien bij het Klantcontactcentrum  (030) 686 1611.
Bij het loket Bouwen van het KCC worden actuele 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.

Werkzaamheden tramovergang Europalaan
De overweg van de Europalaan (nabij de Moskee) wordt in het weekend van 13 tot en met 15 augustus vernieuwd om de verkeersveiligheid te verbeteren en te garanderen voor de komende decennia.
Daardoor is de overweg tussen zaterdagmiddag 13 augustus 12.00
uur en maandagochtend 15 augustus 5.00 uur afgesloten voor alle
verkeer. Dus ook voor (brom)fietsers en voetgangers. Er worden
wegomleidingen en businzetten geregeld. De overweg wordt vernieuwd in opdracht van Bestuur Regio Utrecht (BRU).

Vanaf 14 september wordt maandelijks een extra wethoudersspreekuur georganiseerd op woensdagavond van 18.30-19.30 uur. Het
stadhuis is altijd op woensdagavond geopend en nu kunt u hier
eens per maand ook terecht voor het wethoudersspreekuur.
Voor 2011 zijn de volgende data ingepland.
14/9 wethouder Cremer, Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken,
Werkgelegenheid en inburgering
5/10 wethouder De Vries, Financiën en Cultuur
1 6/11 wethouder De Jong, Openbare Ruimte, Groen en
Volkshuisvesting
14/12 wethouder Van Beukering, Sport en Samenleving (WMO)
Kijk voor een volledig overzicht van 2012 op www.ijsselstein.nl.
Met dit extra wethoudersspreekuur wil het college tegemoet komen
aan de wensen van inwoners, om ook na werktijd beschikbaar te
zijn en zo de drempel nog lager te maken om binnen te stappen. Op
woensdagavond is het stadhuis geopend, wanneer u zich meld aan
de balie, wordt u doorverwezen naar een spreekkamer.

Spreekuren Wijkgericht Werken

IJsselstein-Noord
In IJsselstein-Noord (IJsselveld en Europa/Oranjekwartier) houden
de technisch coördinator en wijkagent ook een spreekuur in de wijk:
technisch coördinator: iedere donderdag 15.00-16.00 uur
wijkagent: eerste donderdag van de maand 15.00–16.00 uur
Locatie: WIC, Eurovisieplein 1 (hoek Televisiebaan).
Voor klachten en meldingen kunt u ook terecht bij de Bel- en
Herstellijn van de gemeente  (030) 686 16 62.

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

Volg ons nu ook op Twitter: gem_ijsselstein

openbare bekendmakingen
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
29 juli 2011, Energieweg 9; wijzigen gevel
1 augustus 2011, Ruimtevaartbaan 104; verwijderen asbesthoudende materialen
Verlengingsbesluit
Besluit 2 augustus 2011:
Spoetnikhof 4
Jaagpad (reconstructie fietspad)
Praagsingel 22
Wederik 50
Welstand en Monumenten Midden Nederland
De omgevingsvergunningen 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 1611.
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.
Omgevingsvergunning
Besluit 2 augustus 2011:
Koningin Julianalaan 31; plaatsen dakkapel aan achtergevel
woning
Besluit 3 augustus 2011:
Vondellaan 16; wijzigen voorgevel
Besluit 4 augustus 2011:
Zomerweg 3; gedeeltelijk vervangen garagedak
Besluit 10 augustus 2011:
Ruimtevaartbaan 104; verwijderen asbesthoudende materialen

Weigering omgevingsvergunning
Besluit 1 augustus 2011:
Omloop West 20; plaatsen airconditioning unit op buitengevel
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten 4 t/m augustus 2011:
J. van der Wal; straatbarbecue Kerstenstraat, 26 augustus 2011
Talpa Producties B.V.; Draaidag Eigen Huis en Tuin nabij Dissel
39; 17 augustus 2011
M
 evr. L. Wester-van Zeijst; geluidsontheffing besloten
verjaardagsfeest, 27 augustus 2011
Rectificatie
De volgende aanvraag is door de aanvrager ingetrokken:
P.R. Klever; buurt- barbecuefeest Imminkplein, 13 augustus 2011

