21 september 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.

Wethoudersspreekuur
2 0/9 wethouder Van Beukering, Sport en Samenleving (WMO)
27/9 geen wethoudersspreekuur
4/10 wethouder Cremer, Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken,
Werkgelegenheid en inburgering
11/10 wethouder De Vries, Financiën en Cultuur
18/10 wethouder Van Beukering, Sport en Samenleving (WMO)
2 5/10 wethouder De Jong, Openbare Ruimte, Groen en
Volkshuisvesting
De inloopspreekuren zijn op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur.

Collecte
 ierstichting Nederland: 19 t/m 25 september 2011
N
Fonds verstandelijke gehandicapten, 26 t september t/m 2 oktober

Extra wethoudersspreekuur op
woensdagavond
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.
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.

Afvalbrengstation verhuist!
Een jaar lang is er gebouwd. Wij zijn trots op het eindresultaat voor
onze stad: Een afvalbrengstation dat voldoet aan alle milieutechnische
eisen van deze tijd. Containers voor de verschillende afvalstromen
staan in een duidelijke structuur opgesteld langs het afvalbrengperron.
U kunt hierin op eenvoudige wijze uw afval gescheiden kwijt.
U zult gemakkelijk uw weg vinden op het afvalbrengstation, maar
natuurlijk zijn onze medewerkers ook graag bereid u te adviseren.
Open vanaf maandag 26 september 2011
Industrieterrein Over Oudland, aan het adres Archimedesstraat 3
Ma. t/m vr. 8.30-16.30 uur
Zaterdag: 9.30-16.00 uur

Oud papier
 ntmoetingskerk, ma t/m za 9.00-17.00 uur
O
’t Kruispunt, gehele week
Paulusschool, 21 september, 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur

Geen leges voor Nederlandse Identiteitskaart
Gemeenten mogen niet langer leges heffen voor het verstrekken
van de Nederlandse Identiteitskaart. Die uitspraak heeft de Hoge
Raad op 9 september gedaan. Dit betekent dat er geen kosten meer
verbonden zijn aan het aanvragen van een ID-kaart.
Dit betekent:
Vraagt u een Identiteitskaar t aan, of heef t u onlangs een
Identiteitskaart aangevraagd? Dan zijn dit de gevolgen voor u:
Vraagt u vanaf 9 september een identiteitskaart aan? U hoeft
geen leges te betalen voor de Identiteitskaart.
H ebt u op of na 29 juli een Identiteitskaart aangevraagd?
Dan kunt u de leges die u hiervoor heeft betaald terugvragen.
U kunt hierbij het digitale formulier invullen van de website
www.ijsselstein.nl of het formulier ophalen bij het stadhuis.
Hebt u onlangs een Identiteitskaart aangevraagd en heeft u al
bezwaar gemaakt? U hoeft geen extra actie te ondernemen. Uw
bezwaar wordt binnenkort behandeld.
U kunt in IJsselstein alleen leges terugontvangen voor een
Identiteitskaart die u bij de gemeente IJsselstein heeft aan
gevraagd.
Identiteitskaart aanvragen? Maak een afspraak!
Wilt u een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen? Dan is het
verstandig om een afspraak te maken. Als u een afspraak maakt
kunt u vooraf bepalen op welke tijd u geholpen wordt, en hoeft u
niet meer achteraan te sluiten in de rij. Maak nu een afspraak via
het formulier of u kunt bellen naar het Klantcontactcentrum.
Mogelijk langere aanvraagtijd
Het is mogelijk dat deze uitspraak tot gevolg heeft dat meer
personen een identiteitskaart aanvragen. Daardoor kan vertraging
ontstaan bij het productie- en uitgifteproces. Normaal gesproken
kunt u de identiteitskaart vijf werkdagen na aanvraag ophalen.
Houdt u er rekening mee dat dit door de extra drukte iets langer
kan duren.
Meer informatie
Voor meer informatie over de uitspraak van de Hoge Raad vindt u op
de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/nieuws.

Volg ons nu ook op Twitter: gem_ijsselstein

openbare bekendmakingen
Clustervergaderingen
Er vinden vergaderingen plaats voor de clusters Samenleving,
Bestuur en Ruimte. Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. U kunt de agenda’s ook raadplegen op www.ijsselstein.nl.
Cluster Samenleving, dinsdag 27 september
P resentatie Wmo-beleid, waarbij wordt betrokken: Wmotev redenheidsonder zoek en Omvor ming Wmo -r aad tot
‘Participatie Platform’
Terugkoppeling Verbonden partijen (voorzover daartoe aanleiding
best aat) : GGD Midden Neder l and, St icht ing Openbaar
Basisonderwijs Nieuwegein en IJssel stein, Streekarchief
Rijnstreek/Lopikerwaard en Werkvoorzieningsschap Pauwbedrijven.
Cluster Bestuur, woensdag 28 september
C oncept-raadsvoorstel tussenrapportage Risicovoller ramen
E valuatienotitie Behandeling Kadernota 2012
C oncept-raadsvoorstel instemmen met not it ie “Fr is in
IJsselstein”en uitvoeringsplan Alcoholmatiging
Terugkoppeling Verbonden partijen (voorzover daartoe aanleiding
bestaat); BRU, VRU en Regionaal college (politie)
Cluster Ruimte, donderdag 29 september
P resentatie systematiek bepalen van beeldkwaliteit openbare
ruimte (presentatie door Cyber)
D
 iscussie uitgangspunten bestemmingsplan Zenderpark/
Floridalaan
V erkeerssituatie Stuivenbergweg
Terugkoppeling Verbonden Partijen (voor zover daartoe aanleiding bestaat); AVU, BRU, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en
Welstand en Monumenten Midden Nederland
Ontwerpbeleidsnota Autoluwe Binnenstad
Burgemeester en wethouders geven kennis van de terinzagelegging
van de ontwerpbeleidsnota Autoluwe Binnenstad IJsselstein. In
deze beleidsnota is onder andere vastgelegd hoe het parkeren in en
rondom de binnenstad wordt gereguleerd, welke middelen hiervoor
worden toegepast en met welke verkeersmaatregelen het verkeer
wordt gereguleerd.
Terinzagelegging
Deze beleidsnota ligt van 21 september t/m 1 november 2011 ter
inzage bij het Klantcontactcentrum en op www.ijsselstein.nl. Op
grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende deze termijn, bij voorkeur schriftelijk, een
zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders.

Projec tbeslui t en bouw vergunning 1e fase Noord
IJsseldijk 26B
Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken, gelet op het
bepaalde in artikel 3.11 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat het door de raad vastgestelde projectbesluit en de
bouwvergunning 1e fase voor het realiseren van ateliers en bergingen in een voormalige agrarische stal aan de Noord IJsseldijk 26 B
in IJsselstein ter inzage liggen.

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.

Het ontwerp-projectbesluit heeft samen met de ontwerpbouwvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken ter
inzage gelegen van 24 februari t/m 6 april 2011. Gedurende deze
periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Omgevingsvergunning
Besluit 21 september 2011:
E nergieweg 9; wijzigen gevel en interne verbouwing
B
 oerhaaveweg 1-5; plaatsen erf- of perceelafscheiding
S tuivenbergweg 2; verwijderen asbesthoudende materialen

Ter inzage
Het projectbesluit, de bouwvergunning, de ruimtelijke onderbouwing
en eventueel bijbehorende stukken liggen van 22 september t/m 2
november 2011 ter inzage bij het Klantcontactcentrum. Het projectbesluit met ruimtelijke onderbouwing en eventuele bijbehorende stukken
zijn tevens te raadplegen en te downloaden via www.ijsselstein.nl /
over IJsselstein/bestemmingplannen/ ontheffing of projectbesluit’, en
via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Belanghebbenden die zienswijzen op het ontwerp-projectbesluit
naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op het
ontwerp-projectbesluit naar voren hebben gebracht kunnen binnen
de bovengenoemde termijn beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste
bevatten: a) de naam en adres van de indiener; b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht; d) de gronden van het beroep. 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 voorziening bij de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank indienen.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
7 september 2011, Benschopperstraat 40; wijzigen bestemming
Welstand en Monumenten Midden Nederland
De omgevingsvergunningen worden behandeld in de welstandscommissie. De openbare vergadering is op 26 september in het stadhuis. Voor meer informatie en de agenda, kunt u contact opnemen
met de afdeling Vergunningverlening,  (030) 686 16 11.

Rectificatie
K
 loosterstraat 13; bouwen en wijzigen rijksmonument door verbouwen garage.
Aangezien de ontwerpomgevingsvergunning van 7 juli t/m 17
augustus 2011 ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijze zijn
binnengekomen is er geen bezwaar mogelijk. Wel is er een termijn
van zes weken voor het indienen van een beroepschrift.
Rectificatie publicatie 7 september 2011:
Z omerdijk 41; plaatsen bord met naam handbalvereninging Shot73 bij entree handbalterrein
Besluitdatum omgevingsvergunning is 25 augustus 2011.
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten 8 t/m 15 september 2011:
D
 .J. Kamps-Polman; Burendag op eigen terrein St. Pulse, 23 september 2011
B
 urgemeester en Wethouders gemeente IJsselstein; start JOGG
IJsselstein, 14 oktober 2011
D
 e heer Van der Steen; besloten verjaardagsfeest op gedeelte
parkeerplaats tussen tramhalte Eiteren en Mandenmaker van
21.00-0.30 uur, 1 oktober 2011
R
 IZ Bouw BV; ingebruikname gemeenteterrein Einsteinweg 37, 8
t/m 30 september 2011
M
 evrouw Van den Heuvel-Nieuwendijk; geluidsontheffing besloten verjaardagsfeest Rietzangerlaan, 29 oktober 2011
S tichting IJsselpop; IJsselpop 2011 op Highlands, 16 en 17 september 2011

