17 augustus 2011

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

algemene informatie
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)
Bouwvergunning en kadastrale gegevens
U kunt, na een telefonische afspraak, bouw/omgevingsvergunningsdossiers inzien bij het Klantcontactcentrum  (030) 686 16 11.
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.

Deel Groene Dijk afgesloten
In het kader van groot onderhoud worden werkzaamheden verricht
aan de Groene Dijk, in de periode van 17 augustus tot en met
30 september 2011.
Het gaat hier om het gedeelte vanaf de tweede brug van woonzorgcentrum Mariënstein tot aan de sneltramovergang.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het gebruik van het
(brom)fietspad niet mogelijk; omleidingroutes worden aangegeven.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met de heer De Bel 06 - 513 57 323.

Wethoudersspreekuur
2 3/8 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.

Extra wethoudersspreekuur op
woensdagavond

Stichting Leergeld laat alle kinderen
meedoen

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.

Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen met schoolgaande kinderen tot 18 jaar uit IJsselstein die niet goed rond kunnen komen.
Kosten voor muziekles, sportclubs maar ook schoolmateriaal of
schoolkamp zijn voor steeds meer gezinnen niet meer op te brengen. Stichting Leergeld kijkt samen met u naar de mogelijkheden en
kan beroep doen op verschillende instanties of zelf hulp bieden in
de vorm van een financiële vergoeding. Door de vergoeding van
lidmaatschap van een club of vereniging of de kosten van sport
kleding, een fiets of een computer kan ook uw kind weer meedoen.
De stichting richt zich op gezinnen met een laag inkomen, het is
niet noodzakelijk om een uitkering te hebben. De grens ligt voor
alleenstaande ouders afgerond op € 1.400,- per maand netto, en
voor gehuwden € 1.560,- per maand netto.
Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling, vul dan de
onderstaande antwoordcoupon in om in contact te komen met
Stichting Leergeld.

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
16/11 wethouder De Jong, Openbare Ruimte, Groen en Volks
huisvesting
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.

Bespuugd, bedreigd of uitgescholden?
Vindt u dat normaal?
Mensen met een publieke taak hebben regelmatig te maken met
agressie; fysiek of verbaal geweld. U kunt hierbij denken aan
verkeersregelaars of buschauffeurs, verpleegkundigen of het
personeel op een ambulance. Maar ook aan politieagenten, leraren
en de medewerkers aan de balie van gemeenten en (sociale) zorg
instellingen. Deze mensen doen dit met de grootste zorg; zij
bieden hulp aan diegenen die dit nodig hebben. Tóch zijn zij
regelmatig de dupe van de frustraties van anderen. En dat is niet
normaal.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op www.leergeld.nl
of neemt u contact op via stleergeldijsselstein@orange.nl of
06 - 43 05 31 27. Of vul de antwoordkaart in en stuur deze naar
Stichting Leergeld IJsselstein, Postbus 449, 3400 AK IJsselstein.

Antwoordkaart
Graag maak ik een afspraak met Stichting Leergeld over
de mogelijkheden:
Naam:
Adres:

Afspraken
Daarom spreken overheid en werkgevers met elkaar én met u het
volgende af:
Agressief of gewelddadig gedrag wordt nooit getolereerd
Geef de professional de ruimte om zijn werk te doen
Volg de aanwijzigen van de professional op
Verstoor de (bedrijfs)orde niet
Kijk voor meer informatie op www.veiligepublieketaal.nl.

Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Binnen twee weken wordt er met u contact opgenomen.

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
3 augustus 2011, Heemradenlaan 13; aanbrengen tweede ring
reclameborden en vlaggenmasten veld 1
5 augustus 2011, Praagsingel 594; plaatsen dakopbouw
5 augustus 2011, Zomerdijk 1 t/m 4 en 6,7 en 9; slopen gemeentewerf en naastliggende panden 6, 7 en 9
5 augustus 2011, Planetenbaan 42, 44, 46; renovat ie
IJsselsteentje
8 augustus 2011, Achtersloot 81; verwijderen asbest
8 augutus 2011, Achtersloot 81; realiseren tijdelijke woning
8 augustus 2011, Achtersloot 81; realiseren inrit
8 augustus 2011, Boomgaard 78; wijziging gevel
8 augustus 2011, Manillastraat 10; plaatsen extra kozijn

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.

Verlengingsbesluit
Besluitdatum 8 augustus 2011:
S chepenensingel 6

Besluit 17 augustus 2011:
A
 chtersloot 81; verwijderen asbest

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 16 11.

Omgevingsvergunning
Besluit 10 augustus 2011:
K
 ornalijnpad 23; plaatsen dakkapel op woning
S agittapad 28; legaliseren dakkapel

Weigering omgevingsvergunning
Besluit 8 augustus 2011:
Jaagpad-IJsselkade en Parallelweg; reconstructie fietspad (aanlegwerkzaamheden)

Intrekkingsbesluit
Besluitdatum 10 augustus 2011:
L age Dijk Zuid 38;
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten 28 juli t/m 9 augustus 2011:
D
 e heer Van Hees; geluidsontheffing besloten barbecue,
9 augustus 2011
D
 e heer Te Kamp en mevrouw Van Renswouw; exploitatiever
gunning terras Memoires
V olkerWessels Telecom Infra; uitvoeren kabelwerkzaamheden aan
openbare telecommunicatie netwerk bij Eiteren, 29 augustus t/m
30 november 2011
M
 evrouw De Groot; buurtbarbecue Walkade, 13 augustus 2011
M
 . de Goede Producties; filmopnames Mediq IJsselstein
N
 .V. Stedin Netten Utrecht; laagspanningskabel en lagedruk
gasleiding leggen Panoven 91, 91A, 91B

