14 december 2011

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

algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:		
		
		
Telefonisch bereikbaar: 		
		
Openingstijden:		
zonder afspraak		
		
op afspraak		
		
Calamiteiten en storingen:		
		

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl
info@ijsselstein.nl
ma t/m vr 9.00-17.00 uur
 (030) 686 16 11
Overtoom 1
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
wo 8.00-13.00 uur
ma 13.30-17.00 uur
wo 13.30-20.00 uur
06 212 15 202
(buiten kantoortijden)

Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen 		
22 december 2011: stadhuis open tot 16.00 uur
25 en 26 december (1e en 2e kerstdag): alle gemeentelijke
diensten gesloten
2 januari 2012: stadhuis open vanaf 10.00 uur, Afvalbrengstation
vanaf 9.30 uur

Wethoudersspreekuur
Inloopspreekuur op dinsdag van 15.30-16.30 uur en woensdag
van 18.30-19.30 uur.
14-12 wethouder Van Beukering, Sport en Samenleving (WMO)
20-12 wethouder Van Beukering, Sport en Samenleving (WMO)
27-12 geen wethoudersspreekuur

Oud papier
 ntmoetingskerk, ma t/m za, 9.00-17.00 uur
O
’t Kruispunt, gehele week
Agnesschool, 15 december, 8.00-19.00 uur
Nicolaasschool, 17 december, 10.00-12.00 uur
Paulusschool, 21 december, 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur

Nederlandse Identiteitskaart t/m 13 jaar
per 1-1-2012 fors duurder
De geldigheid van bijschrijvingen van kinderen in het paspoort vervalt
op 26-6-2012. Kinderen die gaan reizen vanaf 26-6-2012 dienen in
het bezit te zijn van een eigen reisdocument. Het jeugdtarief voor
een Nederlandse Identiteitskaart wordt verhoogd van
s 9,20 naar € 30,- (besluit BZK). Wilt u nog gebruik maken van een
Nederlandse Identiteitskaart voor het jeugdtarief van € 9,20 dan dient
u vóór 1-1-2012 een aanvraag in te dienen bij het Klantcontactcentrum.
Let op: De gemeente verwacht extra toeloop van aanvragen. De wachttijden kunnen langer zijn. Voorkom wachten en maak een afspraak.

Inbraakpreventieavonden
De schrik is groot als mensen merken dat zij ongenode ‘visite’
hebben gehad. Onderzoek heeft bewezen dat inbraakpreventie de
kans op inbraak met 95% verlaagd. De gemeente en politie organiseren met als speciale gasten, ex-inbreker Evert Jansen en een
gespecialiseerd bedrijf voor het certificaat “Veilig Wonen”, inbraakpreventieavonden.
Het certificaat “Veilig Wonen” geeft aan dat de bewoner alle
mogelijk preventieve maatregelen heeft genomen in het voorkomen
van inbraak. Het certificaat kost € 49,-. De gemeente wil zo veel
mogelijk inwoners stimuleren de maatregelen voor inbraakpreventie te
nemen voor het verkrijgen van dit certificaat. Om de mensen tegemoet te komen in de kosten, vergoedt de gemeente deze € 49,-.
De gemeente start met de inbraakpreventieavonden in de wijken
Nieuwpoort en Europakwartier. In deze wijken zijn het afgelopen
jaar de meeste inbraken gepleegd. Als de avonden succesvol zijn,
volgen ook bijeenkomsten voor de andere wijken in IJsselstein.
Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur - einde 21.30 uur.
Bewoners Nieuwpoort: maandagavond 19 december, Pulsegebouw
Mr. A. Spainkstraat 36
B ewoners Europak war t ier: dinsdagavond 20 december,
Pauluskerk, Duitslandstraat

openbare bekendmakingen
Meer informatie over onderstaande bekendmakingen is te verkrijgen bij het Klantcontactcentrum  (030) 686 16 11. U kunt
hier ook terecht voor het inzien van stukken van o.a. bouw- en
omgevingsvergunningen en het maken van afspraken of kijk op
www.ijsselstein.nl
Vooraankondiging raad
Op donderdag 22 december vindt een raadsvergadering plaats.
Melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer (Activiteitenbesluit). Een milieuvergunning is dan
niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten. Door het doen van de melding verklaren de daarvoor verantwoordelijke personen dat de voorschriften, gesteld bij het betreffende besluit, op hun bedrijf of activiteit van toepassing zijn.
Melding
Burgemeester en wethouders maken gelet op het bepaalde in artikel
8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij op 17 november
2011 een melding hebben ontvangen van Vermaat Beheer
IJsselstein BV. voor het veranderen van een Horeca-inrichting,
gevestigd op het adres Weidstraat 2-6. De inrichting is een type B
inrichting zoals omschreven in artikel 1.2 van het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).
Inzage
Tegen meldingen gedaan op grond van het bepaalde in artikel 8.40
van de Wet milieubeheer kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.
Omgevingsvergunning verleend
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning is verleend voor:
Televisiebaan 77 en Kameraplein 63, dichtzetten twee onderdoorgangen van de flats. De ruimtes die ontstaan, krijgen een
maatschappelijke/kantoorfunctie.
De omgevingsvergunning met bijbehorende adviezen/stukken ligt
met ingang van 15 december 2011 voor zes weken ter inzage. Zie
ook: www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website
www.ijsselstein.nl > over IJsselstein > bestemmingplannen >
ontheffing of projectbesluit.
Tegen de beschikking kan gedurende bovengenoemde termijn
beroep worden ingesteld door:
d egenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
b elanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

b elanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die
bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn
aangebracht.
De beschikking treedt met ingang van de dag na afloop van de
beroepstermijn in werking tenzij gedurende die termijn beroep is
ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het
besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het
beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de sector
bestuursrechtspraak van de Rechtbank te Utrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
voornoemde rechtbank indienen.
Bekendmaking ter inzage legging van het ontwerp besluit omgevingsvergunning
P anoven 19 - het bouwen van 35 appartementen aan de
Panoven/IJsselkade.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. Op grond van paragraaf 3.3 van de Wabo is
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing op
de voorbereiding van de beschikking op een aanvraag om een
omgevingsvergunning.
Het ontwerp - besluit van de omgevingsvergunning met de bij
behorende stukken, liggen vanaf 15 december 2011 gedurende
6 weken ter inzage. Op grond van artikel 3.12 lid 5 Wabo, kan een
ieder gedurende bovengenoemde termijn zijn of haar zienswijze bij
voorkeur schriftelijk op bovenvermelde aanvraag bij burgemeester
en wethouders bekend maken.
Rectificatie publicatie d.d.: 10 november 2011
Aanvraag voor omgevingsvergunning ontvangen op 1 november 2011
voor de herinrichting van de Utrechtseweg.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen ontvangen
1 -12-2011: Floridalaan 6: bestemmingswijziging i.v.m vestigen
tandartsenpraktijk
1 -12-2011: Poortdijk 121: verwijderen asbest
1 -12-2011: Herman de Manlaan 28: verwijderen asbest
De eerst volgende Welstandscommissie vindt plaats op 12 januari 2012.
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.

Burgemeester en wethouders delen mee dat vanaf 15 december
2011 gedurende zes weken ter inzage liggen de besluiten van:
de gemeenteraad op 10 november 2011 tot het gewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Stuivenbergweg, bedrijfsverplaatsing
Heijdra. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp
gewijzigd vastgesteld. Deze wijzigingen hebben betrekking op:
- artikel 3.1. onder e, onder 4 wordt aan de zinsnede ‘hoveniers
bedrijven’ de zinsnede ‘tot maximaal categorie 1 en 2 van de Staat
van Bedrijfsactiviteiten’ toegevoegd;
- artikel 3.4.1 wordt in de aanhef onder het 4e gedachtestreepje aan
de zinsnede ‘hoveniersbedrijven’ de zinsnede ‘tot maximaal cate
gorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten’ toegevoegd;
- artikel 3.4.1 onder j wordt verwijderd;
- in paragraaf 6.11 van de toelichting wordt de verwijzing naar de
provincie Zuid Holland gewijzigd in de provincie Utrecht.
van het college van burgemeester en wethouders op 14 december
2011 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het reali
seren van een bedrijfswoning met bijgebouw, een vleesveestal, een
machineloods met stro-opslag, een wasplaats, een mestopslag en
diverse voedersilo’s op het perceel Stuivenbergweg 14.
De voorbereiding van deze besluiten heeft gecoördineerd plaatsge
vonden op grond van de Coördinatieverordening Gemeente IJsselstein
2011 juncto afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Daarmee
worden op grond van afdeling 8.1 Wet ruimtelijke ordening boven
genoemde besluiten als één besluit aangemerkt. Dit heeft tot gevolg,
dat gedurende de termijn van inzage legging schriftelijk beroep
ingesteld kan worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
b elanghebbenden, die tijdig zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan dan wel de ontwerp omgevingsvergunning hebben ingediend;
belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die zijn
aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan;
diegenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
zienswijzen hebben ingebracht.
Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet
mogelijk om per e-mail beroep in te stellen. Het instellen van beroep
schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
Het bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en
op de gemeentelijke website www.ijsselstein.nl. Ook kunt u het
bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden van het
Klantcontactcentrum in het stadhuis.

Ontheffing route gevaarlijke stoffen
N
 efco transport B.V., ontheffing voor gevaarlijke stoffen 2012
S chuurmans Vuurwerk, ontheffing voor vuurwerktransport
Omgevingsvergunning. Besluit 8 december 2011
H
 erman de Manlaan 28: verwijderen asbest
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Besluit 10 oktober 2011
A
 chtersloot 81: realiseren inrit, plaatsen vier lantaarnpalen
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluit 30 november t/m 5 december 2011
B
 estuur Regio Utrecht, werkzaamheden tramweg, 1 t/m 31 januari
tussen 19.00 en 6.00 uur
D
 hr. Van den Berg, ingebruikname gemeenteterrein parkeervak
Jan Bijlhouwerstraat 26, 1 t/m 20 december
E urofiber Nederland, aanleggen telecommunicatiewerknetwerk
Kronenburgplantsoen 3
E vent Support Holland, plaatsen aankondigingborden voor ROC
ASA, 1 t/m 10 december
Fanwork B.V., plaatsen aankondigingborden voor Jungle Book,
11 t/m 20 december 2011
Fonds Gehandicaptensport, huis-aan-huis kledinginzameling, 4de
kwartaal 2012 IJsselstein
G
 emeente IJsselstein, aanbrengen spandoeken Opruimen vuurwerk, 27 december 2011 t/m 4 januari 2012
J.W. den Herder Schilder- en Behangwerkzaamheden, ingebruikname gemeenterrein hoek Kronenburgplantsoen/ Kloosterstraat,
5 t/m 17 december 2011
S t. Orange Babies, huis-aan-huis kledinginzameling, 2de kwartaal
2012 IJsselstein
S tichting War Child, huis-aan-huis kledinginzameling, 3de kwartaal 2012 IJsselstein
V an Ieperen groep B.V., ingebruikname gemeenteterrein grasveld
naast trambaan De Baan, 12 december 2011 t/m 10 januari 2012
V olendammer Vishandel , st andpl aat svergunning 2012,
Televisiebaan, donderdag 9.00-18.00 uur

