13 januari 2016

Bomenkap Utrechtseweg en Beneluxweg
In de periode van 18 tot en met 29 januari worden bomen gekapt aan de Utrechtseweg en de Beneluxweg. De bomen
verkeren in een matige conditie en/of staan te dicht op elkaar. Hierdoor zit er in de kronen veel dood hout. Door de
bomen om en om te kappen hebben de bomen die blijven staan meer ruimte om zich te ontwikkelen.
Verkeersmaatregelen
Het is noodzakelijk voor de werkzaamheden de Utrechtseweg af te
sluiten voor alle verkeer. Dit zal gefaseerd gebeuren op de gedeeltes
waar gewerkt wordt. De afsluitingen zijn buiten de spitstijden
tussen 09.00 en 15.00 uur. Woningen blijven bereikbaar.
Voor de werkzaamheden aan de Beneluxweg creëert de aannemer
een werkvak aan één zijde van de weg. Twee verkeersbegeleiders
reguleren hier het verkeer.

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.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de
Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat zij meldingen op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen van:
•B
 urnex Koeltechniek B.V.:
Lorentzlaan 12a. Melding m.b.t. het oprichten van een bedrijf
voor installatie en onderhoud van koeltechnische installaties.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6,
3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 2 9 december 2015: Maanlanderhof 9 (Z-2015-26120),
plaatsen dakopbouw.
• 6 januari 2016: Benschopperweg 4 (Z|-2015-26785),
inzake verbouwing woning.
Rectificatie Zenderstreek d.d. 6-1-2016
• 2 8 december 2015: nabij Achtersloot 196 (Z-2015-26226),
Dammen, rijpad en aanvoer grond tbv bodemsanering,
ingediend bij verkeerd bevoegd gezag. Betreft aanvraag
watervergunning.

Houdt u s.v.p. rekening met de werkzaamheden. De omleidingsroutes
zijn ter plaatse aangegeven. Ook kunt u deze bekijken op onze
website ijsselstein.nl onder de zoekterm “Werk in Uitvoering”.
Vracht-/werkverkeer voor de aanpalende bedrijven kunnen,
onder begeleiding van verkeersregelaars, in- en uitrijden door
de werkvakken. Hierbij kan het voorkomen dat er een wachttijd
ontstaat van ongeveer 15 minuten voordat de boomvellers het
wegdek vrij hebben.

Welstand en monumenten Midden-Nederland
De omgevingsvergunningen worden, na beoordeling op volledigheid en realiseerbaarheid, voor zover van toepassing, behandeld
in de openbare vergadering van de welstandscommissie.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
19 januari 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
25 januari 2016 in het stadhuis van IJsselstein
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 14 030.
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Besluit omgevingsvergunning
• 07 november 2015: Overtoom 3 (Z-2015-21110), aanbrengen plafondconstructie (omgevingsvergunning van rechtswege verleend).
• 07 januari 2016: Zomerdijk 42a (Z-2015-22822), vervangen
ballenvanger en vier lichtmasten bij twee handbalvelden.
• 12 januari 2016: Kamerlingh Onneslaan 9 (Z-2015-24801),
reeds gemonteerde reclame- uitingen (twee stuks) aan de
buitengevels van de nieuw gerealiseerde slachterij.
• 12 januari 2016: Dissel 114 (Z-2015-24167), bouwen
dakopbouw woning.
• 13 januari 2016: Panoven 43 (Z-2015-24487), veranderen
bedrijfspand in een kleine woning.
Buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning
• 6 januari 2016: Walenburg 4 (Z-2015-24168), plaatsen dakkapel
voorzijde woning.

Clustervergaderingen
Cluster Samenleving:
Cluster Bestuur:
Aanvangstijd: 20.00 uur		

woensdag 13 januari 2016
donderdag 14 januari 2016
Locatie: raadzaal

Agenda: w www.ijsselstein.nl/gemeenteraad
Volg de raad op Twitter: @raadIJsselstein
Live-uitzendingen: w www.ijsselstein.nl/gemeenteraad

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
• 5 januari 2016: Panoven 91-91A (Z-2015-23096), exploiteren
kinderopvang op locatie. (Intrekking op eigen verzoek).

Jeugd
Team
voor ondersteuning
bij opgroeien en
ontwikkeling van
kinderen en jongeren

Jeugdteam IJsselstein
ijsselstein@jeugdteam.nu | www.jeugdteam.nu
030-686 99 01 | 06-472 178 26

Sociaal
Team
voor ondersteuning
in zorg en welzijn

Sociaal Team IJsselstein
info@sociaalteam.nu | www.sociaalteam.nu
030-765 00 26

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 van de maand
Wethouder Marijke van Beukering:
tweede dinsdag van de maand
Wethouder Huib Veldhuijsen:
derde dinsdag van de maand
Wethouder Vincent van den Berg:
vierde dinsdag van de 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.

COLUMN GEMEENTERAAD

Raadsvergadering 17 december 2015
Dit is de eerste column van 2016, dus vanaf deze plek wil ik u
namens mijn collega’s in de raad en clusters een zeer voorspoedig
2016 toewensen, waarin gezondheid, liefde en verdraagzaamheid
hand in hand gaan.
Ik blik terug op de laatste raadsvergadering van 17 december jl.
Voor deze vergadering hadden wij vier bespreekstukken en twaalf
hamerstukken.
De eerste was snel beklonken; de benoeming van Mevrouw
Van den Broek als nieuw lid van de Rekenkamer. De Rekenkamer doet
onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
van procedures en bepaalt, onafhankelijk, welke onderwerpen zij
selecteert voor onderzoek. De heer Van Leijenhorst nam afscheid en
werd voor zijn inzet in het zonnetje gezet.
Het tweede onderwerp was het raadsvoorstel “zienswijze kadernota
ODRU” (Omgevingsdienst Regio Utrecht). Wij hebben de activiteiten
uitbesteed en maken, samen met enkele andere gemeenten, deel
uit van de ODRU. Dit betekent dat de gemeente IJsselstein zowel
mede-eigenaar is, als ook opdrachtgever. Want wij kopen diensten
in van de ODRU. Als gemeenteraad gaan wij over de inhoud van
de begroting van deze gemeenschappelijke regeling en die werd
goedgekeurd.
Daarna volgde het raadsvoorstel “Verbouwing stadhuis duurzaam
heidsmaatregelen”. De ambtenaren van Montfoort en IJsselstein
werken samen vanuit ons stadhuis.
Daarnaast is er nog ruimte over voor
verhuur. Om het stadhuis hiervoor
klaar te maken, moet
er verbouwd worden en is gekozen
om dit zo duurzaam mogelijk
te doen.
Er lag een raadsvoorstel om
voor ruim € 500.000,- extra
aan duurzaamheidsmaatregelen
toe te passen, wat wordt
terugverdiend in de komende
veertien jaar. Onderdelen van
het plan die om een hogere
investering vroegen met een

langere afschrijftermijn zijn gesneuveld, maar met dit besluit krijgen
we een CO2 neutraal stadhuis.
Als laatste onderwerp “Het invoeren van een Bedrijfsinvesterings
zone Binnenstad”. Wij willen een leuke, aantrekkelijke binnenstad
waar de ondernemers floreren en waar de inwoners van IJsselstein
en de regio graag naar toe komen. Dit kost geld en het is niet aan
de gemeente om die kosten te betalen. Het is ook niet eerlijk om
alle lasten neer te leggen bij een ondernemersvereniging.
Omdat alle bedrijven baat hebben bij een florerende binnenstad
is gekozen voor een gezamenlijke belasting, waarbij ondernemers
mee betalen.
Vier totaal verschillende onderwerpen. Een diversiteit aan belangen
die wij, ieder vanuit eigen politieke kleuring, afwegen om de beste
beslissingen voor IJsselstein te maken. Beslissingen waar wij
inwoners graag bij betrekken, door het gesprek aan te gaan op
straat, door partijen op te zoeken die met het besluit geconfron
teerd worden en door verantwoording af te leggen naar onze
achterban. En door kritisch te kijken naar de financiën; we kunnen
tenslotte maar één keer het geld uitgeven.
Als inwoner kunt u mee doen. Thuis meeluisteren naar de raads
vergadering via internet of op de publieke tribune als toehoorder.
Maar ook door mee te praten over geagendeerde onderwerpen of bij
het sprekersplein over onderwerpen die u graag onder onze aandacht
wilt brengen. Dit kan tijdens clustervergaderingen.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt
georganiseerd? Kijk op www.ijsselstein.nl voor de actuele
evenementen, straatfeesten of buurtbarbecues.

Gast van de Raad
De gemeenteraad ontvangt op donderdag 28 januari 2016 graag
weer gasten van de Raad. Voor een aantal raadsvergaderingen per
jaar is het mogelijk om als VIP-gast de vergadering te bezoeken.
Vooraf geven enkele raadsleden een kijkje achter de schermen, om
u als inwoner kennis te laten maken met het werk van de raad. U
kunt zich opgeven via griffie@ijsselstein.nl of 030 6861817.

Oud papier
Ontmoetingskerk ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Voor jongere geïnteresseerden hebben wij de “raadsflits voor kids”
via YouTube, waarin wordt uitgelegd hoe de lokale politiek werkt,
wat je zelf kunt doen met burgerinitiatieven en welke onderwerpen
(die leuk zijn voor jongeren) behandeld worden.

Openingstijden:
(alleen op afspraak)

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

Op 28 januari is er weer “Gast van de Raad”. Voor de Raads
vergadering wordt u door enkele raadsleden geïnformeerd
over de werkzaamheden van de raad en de werking van de lokale
politiek, waarna u de raadsvergadering bij woont.
Als u wilt weten welke onderwerpen op de agenda staan, kijk dan op
www.ijsselstein.nl.

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

Aanmelden kan via griffie@ijsselstein.nl. Wij vinden het altijd leuk
u te ontmoeten.

@IJsselsteinBenW
Het officiële Twitteraccount van het college van B&W IJsselstein.
Lees hier over activiteiten en besluiten of stel een vraag.

Mevrouw A. van der Lugt
Fractievoorzitter VVD

@gem_ijsselstein
Het officiële Twitteraccount van gemeente IJsselstein. Lees hier over
het laatste nieuws, projecten en werkzaamheden of stel een vraag.

