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Tentoonstelling 8ste VrijheidsFestival IJsselstein geopend
De kinderen in Nederland zijn in vrijheid geboren. Het jaarlijkse VrijheidsFestival IJsselstein leert de leerlingen zich
bewust te zijn van de vrijheid waarin wij in Nederland kunnen leven. En dat het belangrijk is deze vrijheid actief
te koesteren en te bewaken. Met het VrijheidsFestival IJsselstein kunnen kinderen op hun eigen wijze, actief en
passend bij hun belevingswereld vrijheid herdenken en vieren.
Tentoonstelling
Elk jaar begint het VrijheidsFestival met een tentoonstelling in de centrale hal van het stadhuis op de Overtoom. De steeds weer prachtige
kunstwerken worden gemaakt door leerlingen van alle scholen. Hun inspiratie halen ze uit het jaarthema: voor 2016 is dit ‘De vrijheid
omarmd / Stilstaan bij vrijheid.’
Op donderdag 7 april opende burgemeester Van Domburg samen met de kinderen de tentoonstelling. Nieuwsgierig? Kom een kijkje nemen
tijdens de openingstijden van het stadhuis. De tentoonstelling hangt er tot 11 mei.
Theatershow VrijheidsFestival
Hoogtepunt van het VrijheidsFestival IJsselstein is de theatershow met en voor de leerlingen van alle IJsselsteinse scholen, de groepen
acht van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet- en praktijkonderwijs. In februari kunnen leerlingen zich aanmelden
om mee te doen aan deze show. Zij studeren een ‘act’ in passend bij het jaarthema- die vervolgens in het Fulcotheater opgevoerd wordt
tijdens het festival.
Naast de optredens door leerlingen worden er ook presentaties gedaan door stichtingen en/of organisaties die op een of andere manier met
vrijheid en onvrijheid of oorlog en vrede te maken hebben. Denk hierbij aan Nationaal Comité 4 en 5 mei, Warchild, Amnesty International,
Vluchtelingenwerk, Europees Jeugdparlement, Veteranen Instituut en Lots Foundation. Ook wordt de burgemeester van IJsselstein
geïnterviewd om zijn visie te geven op vrijheid in IJsselstein.
De theatershow vond plaats op 11 april jl.

Inwoners voelen zich betrokken bij
gemeentelijke plannen
Begin dit jaar is onder het Inwonerspanel onderzoek uitgevoerd
naar de relatie tussen de inwoners en de gemeente. Uit het
onderzoek blijkt dat ruim 85% vertrouwen heeft in de manier
waarop de gemeente wordt bestuurd. 12% heeft daar weinig
vertrouwen in. Ruim tweederde van de inwoners wil betrokken
worden bij de ontwikkeling en/of uitvoering van beleid in de
gemeente IJsselstein. Tweederde van de inwoners geeft een
voldoende voor de mate waarin de gemeente inwoners en
organisaties betrekt bij de ontwikkeling van beleid.
Burgemeester Patrick van Domburg is blij dat de inwoners zich
zo betrokken voelen bij de stad en mee willen denken. “Het is
mooi dat ruim 85% vertrouwen heeft in de manier waarop de
gemeente wordt bestuurd. En dat tweederde van de inwoners ons
een voldoende geeft voor de mate waarin we hen betrekken bij
de ontwikkeling van het beleid. We gaan steeds meer naar een
samenleving waarin we dingen samen doen. De komende tijd
buigen we ons over nieuwe manieren om onze inwoners, daar waar
mogelijk, op een interactieve manier te betrekken bij de plannen.”
Meer zeggenschap
61% van de panelleden wil, naast meer verantwoordelijkheid,
ook meer zeggenschap krijgen over de eigen woonomgeving.
Zij staan ook positief tegenover burgerinitiatieven die met geld
en menskracht worden gesteund door de gemeente. Iets meer
dan de helft (52%) van de inwoners geeft de voorkeur aan de
situatie waarbij de overheid als netwerkpartij samen optrekt met
burgerinitiatieven (co-creatie). Slechts een klein gedeelte (12%)
staat negatief tegenover de ideeën.
Ruim 42% bezoekt wel eens een informatiebijeenkomst van de
gemeente.
Social media
Uit de resultaten blijkt dat 92% van de inwoners het belangrijk
vindt dat de overheid zich open en toegankelijk opstelt. 62% vindt
social media een goede manier om informatie van de overheid te
krijgen. Iets meer dan 43% vindt dat zij goed geïnformeerd worden
over politieke en maatschappelijke kwesties.
Eigen verantwoordelijkheid inwoners
Ruim 21% vindt het realistisch dat de gemeente verwacht dat
inwoners (meer dan voorheen) hun verantwoordelijkheid nemen.
Bijvoorbeeld: het zelf opruimen van zwerfafval in de omgeving,
zelf het openbaar groen onderhouden of het helpen van ouderen,
zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen. Ruim tweederde (68%)
vindt de verwachting niet realistisch.

Werkzaamheden overweg trambaan Baronieweg
Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 april worden
herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de asfaltering op deze
overweg.
De werkzaamheden vinden ‘s nachts plaats op vrijdag 15 april van
18.30 uur tm zaterdag 16 april 06.00 uur en in de nacht daarop
van zaterdag 16 april tm zondag 17 april gedurende dezelfde tijden.
Er wordt ‘s nachts gewerkt vanaf 01.30 uur omdat dan geen trams
rijden en het openbaar vervoer niet wordt gehinderd. In de uren die
daaraan voorafgaan, wordt voorbereidend werk uitgevoerd.

Inloopspreekuur bestuurder
dinsdag van 15.30 – 16.30 uur
Wilt u een wethouder spreken? Dat kan laagdrempelig tijdens de
inloopspreekuren voor wethouders op dinsdagmiddag. Daarnaast
is het altijd mogelijk een afspraak met een bestuurder te maken
via het bestuurssecretariaat via 14 030.
U bent welkom tijdens het maandelijkse inloopspreekuur van de
wethouders op de dinsdagen van 15.30 tot 16.30 uur.
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Burgemeester Patrick van Domburg:
eerste dinsdag v/d maand

Helaas is aan dit onderhoudswerk geluidsoverlast verbonden
vanwege machines die worden ingezet. Regio Tram Utrecht probeert
dit tot een minimum te beperken, is Verder zal de Baronieweg
op deze locatie tijdens het werk tussen 18.30 - 6.00 uur volledig
worden afgezet. Het verkeer zal ter plekke worden omgeleid.
Vragen?
Tijdens kantooruren, Ron van Dopperen, communicatieadviseur
Regiotram, t. 030 - 258 2525, of email ron.van.dopperen@
provincie-utrecht.nl

Wethouder Marijke van Beukering:
tweede dinsdag v/d maand
Wethouder Huib Veldhuijsen:
derde dinsdag v/d maand
Wethouder Vincent van den Berg:
vierde dinsdag v/d maand
Naast het vaste spreekuur op de dinsdag, kunt u de
collegeleden via Twitter bereiken. Heeft u een vraag aan het
college van B&W van IJsselstein? Stel uw vraag eens via Twitter
tijdens het Twitterspreekuur. Volg het college via
@IJsselsteinBenW en gebruik #tsijss tijdens het Twitterspreekuur.
Het eerstvolgende Twitterspreekuur is op dinsdag 26 januari.

Openbare bekendmakingen
Meer informatie over onderstaande bekendmakingen
is te verkrijgen bij het Klantcontactcentrum 14 030.
U kunt hier ook terecht voor het inzien van stukken
zoals bouw- en omgevingsvergunningen en het maken
van afspraken of kijk op www.ijsselstein.nl.
Subsidieregeling afwijkende aanvraagtermijn
gemeente IJsselstein
Burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein maken bekend dat zij op 5 april 2016 hebben besloten tot de vaststelling van de Subsidieregeling afwijkende aanvraagtermijn gemeente IJsselstein. Op grond van die regeling kan het college
bij afzonderlijk besluit een of meer organisaties aanwijzen waarvoor een van de in artikel 8, eerste lid en artikel 15, eerste lid,
van de Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015
afwijkende termijn geldt waarbinnen de aanvraag om subsidie of
de aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet worden ingediend.
De verordening treedt in werking met ingang van de dag
volgende op de dag van bekendmaking en werkt terug tot en
met 1 april 2016.
Bovengenoemde verordening kunt u vanaf vandaag kosteloos
inzien bij de receptie van het Stadhuis, Overtoom 1. Op verzoek
kunt u tegen betaling een afschrift van de verordening krijgen.
De verordening is elektronisch bekend gemaakt door middel van
een elektronisch uitgegeven Gemeenteblad. Dat Gemeenteblad
is gepubliceerd op en te raadplegen via de volgende
internetadressen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl en
www.officielebekendmakingen.nl.
Tevens is de verordening opgenomen in de Centrale Voorziening
Decentrale Regelgeving, te raadplegen via: www.overheid.nl.
Aanvraag omgevingsvergunning
31 maart 2016: Benschopperstraat 11 (Z-2016-31241), wijzigen
handelsreclame.
1 april 2016: Johann Knoopstraat 31 (Z-2016-31287), nieuw te

Raadscolumn
Terwijl ik met deze column bezig ben gaan
mijn gedachten onwillekeurig uit naar
Johan Cruijff.
Ik vraag mij af of de vele voetbalwijsheden
die hij ons heeft nagelaten ook op de
politiek van toepassing is. Zo heeft
Johan Cruijff bijvoorbeeld gezegd dat
voetbal een simpel spelletje is, maar het moeilijkste is om simpel
te voetballen. Zou dat ook voor de politiek gelden? Politiek is
simpel, maar het moeilijkste is om simpel politiek te bedrijven?
Ik probeer dat direct van toepassing te laten zijn op de jaarlijkse
raadsconferentie. Die raadsconferentie was op 31 maart jl.,
onder deskundige leiding van Martin Spanjers (oud-raadslid
GroenLinks). Op die dag bediscussiëren de fracties de voorstellen
die zij hebben ingediend voor de kadernota. Per fractie kunnen
maximaal 5 voorstellen worden ingediend. De fracties komen tot
hun voorstellen door ideeën uit de fracties zelf, door nog niet
gerealiseerde punten uit hun verkiezingsprogramma te benoemen
of om in te spelen op actuele discussies. Als je niets voorstelt, kun
je ook niets veranderen.
Er zijn 37 voorstellen voor de kadernota ingediend. De fracties
lichtten hun eigen voorstellen toe en gingen elkaar bevragen.

bouwen opbouw op de woning.
7 april 2016 Achtersloot 42 (Z-2016-31377) starten eigen bedrijf.
Vergunningsvrij
Baronieweg 23a (Z-2016-30696) aanleggen uitrit. Was ingediend
als aanvraag omgevingsvergunning.
Welstand en monumenten Midden-Nederland
De aanvragen voor omgevingsvergunningen worden, na beoordeling op volledigheid en realiseerbaarheid, voor zover van toepassing, behandeld in de openbare vergadering van de welstandscommissie.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 18
april 2016 in het stadhuis van IJsselstein.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op 26 april
2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
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 Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA
Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie via
www.ijsselstein.nl of tel: 14 030.
Omgevingsvergunning verleend
6 april 2016 Osakastraat 12 (Z-2016-26879): uitbreiding garage.
7 april 2016 Singaporestraat 2 (Z-2016-28255): vergroten
bestaande dakopbouw.
13 april 2016 Kerkstraat 3 (Z-2016-30898) Uitbreiding
achterzijde woning en plaatsen van twee dakkapellen op
achtergevel (gemeentelijk monument).
Verlengen beslistermijn
5 april 2016 Zadelmaker (Z-2016-28091): plaatsen dakkapel
voorkant woning.

Ieder voorstel heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Dat is logisch.
Deze raadsconferentie is een debat tussen raadsfracties. Dat
betekent dat het college van burgemeester en wethouders op de
tribune zit en als toehoorder aanwezig was. Als je niet wil dat ze
meedoen, moet je ze aan de kant zetten.
Het college zal verderop in het proces alle voorstellen doorrekenen
en met een advies komen of de voorstellen wel of niet door het
college worden overgenomen. Het advies bestaat uit rode, gele
of groene markeringen. Rood betekent niet overnemen, geel past
wel in beleid, maar is op dit moment geen geld voor en groen is
overnemen. Zo staat de raad er straks weer gekleurd op.
In de raadsvergadering van 6 juli wordt de kadernota vastgesteld.
Op basis daarvan stelt het college vervolgens de begroting op.
Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt. Dit jaar
was het behoorlijk druk. Naast de raadsleden waren ook diverse
clusterleden aanwezig. Dus niet iedereen kwam op zijn eigen
plaats terecht. De ChristenUnie bijvoorbeeld kwam op 2 stoelen
van het college terecht. Was dit toeval, een voorspelling of een
wonder?
De conclusie was dat de meeste voorstellen simpel recht overeind
bleven staan. Dat is logisch. Je ziet het pas als je het doorhebt.
Jelte Huizinga
Raadslid D66.

Sociaal Team verhuisd
Wist u dat het Sociaal Team is verhuisd naar de Poortdijk 34F in
IJsselstein? Na twee jaar van ontwikkeling en groei was het Sociaal
team op de Heemradenlaan uit hun jasje gegroeid.
Op 31 maart jl was de feestelijke opening voor relaties en
buurtbewoners. Bij het Sociaal Team kunt
u terecht voor informatie en advies over
welzijn. Heeft u vragen over ouder worden,
eenzaamheid, gezondheid,
huishouden, relaties, financiën
en vervoer en komt u er
(tijdelijk) niet uit, dan kunt u bij
het Sociaal Team terecht. Samen
met u zoekt de medewerker
naar de beste oplossing.
www.sociaalteam.nu

Verenigingenmarkt 2016
Met de verenigingenmarkt biedt de gemeente IJsselstein
verenigingen, stichtingen of instellingen op zaterdag 25 juni 2016
van 11.00 tot 16.00 uur de mogelijkheid zich in onze binnenstad te
presenteren aan de inwoners van IJsselstein.
Geen Sportfair
De afgelopen twee jaar is de verenigingenmarkt in samenwerking
met de Sportfair georganiseerd op het Podium. Dit jaar is uit
organisatorisch en financieel oogpunt hier niet voor gekozen.
In 2016 organiseert de gemeente een verenigingenmarkt in de
binnenstad met marktkramen in de Benschopper- en Utrechtsestraat
én in 2017 een Sportfair/Verenigingenmarkt op het Podium.
Aanmelden
Deelname aan de verenigingenmarkt is gratis.
Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 3 juni. Het benodigde
formulier vindt u op de gemeentelijke website www.ijsselstein.nl

Oud papier
Ontmoetingskerk
ma t/m za 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt
gehele week
De Brug	
6 april 11.00 uur tot volgende dag 10.30 uur
Paulusschool	
13 april 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl
info@ijsselstein.nl
ma t/m vr 8.30-17.00 uur
14 030
Overtoom 1
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
wo en vr 13.30-17.00 uur
wo en vr 18.00-20.00 uur
06 212 15 202

@gem_ijsselstein
Het officiële Twitteraccount van gemeente IJsselstein. Lees hier over
het laatste nieuws, projecten en werkzaamheden of stel een vraag.
@IJsselsteinBenW
Het officiële Twitteraccount van het college van B&W IJsselstein.
Lees hier over activiteiten en besluiten of stel een vraag.

