COLLECTE
N
 ationaal Fonds Kinderhulp, 12 t/m 18 april
L
 ongfonds, 19 t/m 25 april

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

GEMEENTE NIEUWS

15 april 2015

ALGEMENE INFORMATIE

TIPS UIT IN IJSSELSTEIN

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Hier vindt u elke twee weken tips om van
ons bruisende IJsselstein te genieten. Wilt
u meer uittips en inspirerende ideeën?
Kijk dan op  www.uitinijsselstein.nl of volg ons op Twitter
of Facebook.

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
8 www.ijsselstein.nl
* info@ijsselstein.nl
Telefonisch bereikbaar:
ma t/m vr 8.30-17.00 uur
( 14 030
Openingstijden:
Overtoom 1
(alleen op afspraak)
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
Calamiteiten en storingen: 06 212 15 202
(buiten kantoortijden)
@gem_ijsselstein Het officiële Twitteraccount van
gemeente IJsselstein. Lees hier over het laatste nieuws,
projecten en werkzaamheden of stel een vraag.
@ijsselsteinBenW Het officiële account van het
college van B&W van de gemeente IJsselstein.
Lees hier over onze activiteiten en besluiten.

CLUSTER/ RAADSVERGADERINGEN
Cluster Samenleving
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 15 april 2015
20.00 uur
raadzaal

Cluster Bestuur
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdag 16 april 2015
20.00 uur
raadzaal

Agenda:
Volg de raad op Twitter:
Live-uitzendingen:

 www.ijsselstein.nl/gemeenteraad
@raadIJsselstein
 www.ijsselstein.nl/gemeenteraad

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

TWITTERSPEEKUUR COLLEGE IJSSELSTEIN
Naast het vaste spreekuur op de dinsdag, kunt u nu ook de
collegeleden via Twitter bereiken. Heeft u een vraag aan het
college van B&W van IJsselstein? Maar heeft u geen tijd om
even binnen te lopen tijdens een spreekuur? Stel uw vraag dan
eens via Twitter tijdens het Twitterspreekuur. Volg het college
via @IJsselsteinBenW en gebruik #tsijss tijdens het
Twitterspreekuur. Het eerstvolgende Twitterspreekuur is op
dinsdag 28 april.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN STADHUIS
Het stadhuis is op de volgende feestdagen gesloten:
maandag 27 april (Koningsdag)
dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)
maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag)

OUD PAPIER
O
 ntmoetingskerk, ma t/m za, 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt, gehele week,
P
 aulusschool, 15 april, 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur
D
 e Ark van Noach, 23 april, 8.30-16.30 uur

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

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

t /m16 april:	Expositie Beeldende Vorming van 5 Havo
Cals College in de Bibliotheek
t /m 26 april:	Expositie Bernadet de Prins in
Theater Pantalone
t /m 30 april:	Expositie Marianne van Scharenburg in de
Bibliotheek
t /m 30 april:	Expositie bij ‘Het weeshuis van Dr. Korczak’
in de Bibliotheek
t /m 31 mei:	Tentoonstelling ‘Aanstormend talent bij MIJ’
en in de Bibliotheek
t /m 31 mei:
‘Bouw mee aan de vliegtuig-mobile’ bij MIJ
10, 17, 24 april: Pubquiz voor gelovigen bij Bite and Nights
17 april:	Highlands Does Karaoke in Highlands
IJsselstein
17 april:	Voorjaarsconcert van het Christelijk
Regionaal Mannenkoor Deo Datus in
de St. Nicolaasbasiliek
17 t/m 26 april:	Het weeshuis van Dr. Korczak door
Theaterstichting Kwibus in Theater Pantalone
18 april:	Muzikale ontmoeting Amicitia en Excelsior in
de Ontmoetingskerk
18, 19 april:
Museumweekend bij MIJ
18, 19 april:
Open Dagen van Omroep Zender Museum
19 april:	Coverband Met Maten treedt op in
Café de Stee
22 t/m 27 april: Konings-kermis op het Podium
22 april:
Workshop ‘Karikatuur tekenen’ bij MIJ
25 april:
Schrijfcafé in de Bibliotheek
25 april:
Rondleiding Omroep Zender Museum
26 april:	Open Zondag in de binnenstad van
IJsselstein
26 april:	Workshop ‘Samen kunst maken vóór en bij
MIJ’
27 april:	Koningsdag met activiteiten op diverse
locaties
27 april:
Oranjeconcert in de Oude St. Nicolaaskerk
29 april:	Voorlezen met Kleine Jan en Vivian in de
Bibliotheek
1 mei:
Veteranen Café IJsselstein
3 mei:
Open Kunst Zondag
Uit in IJsselstein is dé startplek voor iedereen die wil weten
wat er te zien, doen en beleven is op het gebied van cultuur,
toerisme en recreatie.

ZORGVULDIG WEGEN
Werken in de raad is heel concreet. Besluiten
hebben vaak direct effect op je mede-inwoners.
Denk maar eens aan de veranderingen in de
huishoudelijke hulp, het kappen van bomen,
aanleggen van parkeerplaatsen, of de bouw
van een nieuwe school.
De laatste raadsvergadering stond ook zo’n concreet besluit op
de agenda: een nieuw park op het Kasteelterrein. Het kasteel
was lang onderdeel van IJsselstein. Nu is alleen de Loyertoren
nog over. Na heel veel jaren overleg is het nu zover: links van
de toren komt een park, een ontmoetingsplek om te ont
spannen en een stukje IJsselstein van vervlogen tijden te leren
kennen. Dat heeft wel gevolgen: het Groene Kruisgebouw en
de tijdelijke parkeerplaats maken plaats voor groen en wandelpaden. Als raadslid maak je dan een afweging. Vind ik deze
gevolgen aanvaardbaar? Welk resultaat wil ik bereiken voor
IJsselstein? Wat mag het kosten?
Dit soort besluiten maakt het raadswerk leuk, maar ook verantwoordelijk werk. Je besluit niet zomaar. Je moet zorgvuldig alle
belangen afwegen. Elke politieke partij doet dat op zijn manier.
Het debat gaat vaak over wat de één belangrijker vindt dan
de ander. Zo’n debat houdt je scherp: heb je alles wel van alle
kanten bekeken? Een goed debat mag daarom best pittig zijn.
Maar om met een oud-burgemeester te spreken: ‘hard op de
zaak, mild op de persoon’. Dat valt niet altijd mee. Ook dat
bleek tijdens de laatste raad. Een meerderheid was het eens
met de conclusie uit een onafhankelijk onderzoek dat een
raadslid niet integer had gehandeld. Hier kwamen zaak en
persoon heel dichtbij elkaar: het besluit had direct effect op een
collega-raadslid. En dat maakte het extra moeilijk. Toch is het
belangrijk om op zo’n moment het besluit niet uit de weg te
gaan en te kijken waar het om draait. In dit geval: vertrouwen.
Dat vertrouwen was weg. En dat, terwijl vertrouwen juist de
basis is om scherp te kunnen debatteren, wat helpt zorgvuldige
besluiten te nemen over IJsselstein. Met dat in het achterhoofd
kun je dan toch een beslissing nemen en de zaak in het oog
houden, terwijl je de persoon niet uit het oog verliest.
Els Kooij-Bas, raadslid/fractievoorzitter ChristenUnie

OMVORMEN OPENBARE RUIMTE
FASE 1 BIJNA AFGEROND
Om de natuur conform de Flora & Fauna wet rust te geven
vinden in de maand april de laatste werkzaamheden plaats voor
de eerste fase van de omvormingen in de openbare ruimte.
350 bomen die met slechte conditie, slechte en beperkte groeimogelijkheden, en/of schade opleverden aan naast gelegen
gebouwen, bestrating, kabels en leidingen zijn verwijderd.
Daarnaast worden heestersvakken die in slechte conditie zijn
vervangen door nieuwe heesters of gras.
Overlast werkzaamheden
De kap van bomen en het vervangen van heester leverde
overlast op. De overlast werd vooral veroorzaakt door dat de
afgezaagde bomen, takken, de overgebleven ‘stobben’ en houtsnippers niet direct opgeruimd zijn. Hier ligt een financiële en
planvormige reden aan ten grondslag. De boomstammen en takken worden eerst verzameld en aan het eind van de week komt
de aannemer met een wagen met een versnipperraar en ruimt de
stammen en takken op. Vervolgens worden in een tijdsbestek van
twee weken de ‘stobben’ er uit gefreesd, het ontstane gat opgevuld met grond en de houtsnippers (per boom 6 à 7 kruiwagens)
met een machine opgeladen en afgevoerd. De intentie en afspraken zijn dat voor het weekeinde alles opgeruimd is.
Fase 1 uitvoering 2015, is bijna afgerond. In de wijken
IJsselveld, Europa/Oranjekwar tier, Kasteelkwar tier en
Achterveld vinden deze maand nog wel werkzaamheden aan
de heestervakken plaats. Ook worden dit voorjaar nog de
plantvakken ingeplant en/of ingezaaid en nieuwe bomen
geplant op de Praagsingel en de Weegbree.
Fase 2 gaat van start in januari 2016. Dit betreft hoofdzakelijk
het verwijderen van bomen, banken, afvalbakken en speel
voorzieningen en het vervangen van heesters.
Inwoners kunnen op de website van de gemeente onder
de zoekterm ‘Overzichtstekeningen omvormingen openbare
ruimte’ inzien welke omvormingen in hun buurt gepland staan.
Een groen IJsselstein ook in de toekomst
Om de inwoners van IJsselstein ook een groene woon- en
leefomgeving te bieden zijn bovengenoemde omvormingen uitgevoerd. Maar wij willen ook de vogels, insecten, bloemen en
planten die in het ‘wild’ groeien in onze stad behouden.
Daarvoor is een ecologische structuur nodig. Een als het ware
aaneensluitende route waarbij zij zich in ons openbaar groen
kunnen nestelen en bewegen, zonder dat hun leefwereld door
de stedelijke omgeving wordt verstoord.
Met het Groenplatform IJsselstein overlegt de gemeente hoe
we dit gaan realiseren. Maar één ding is duidelijk: waar nodig
planten we bomen en nieuw groen aan.
Idylle
Vlinders en bijen hebben bloemen nodig. Om nectar en stuifmeel te kunnen vinden en daarmee te overleven. Daar zijn
bloemrijke plekken voor nodig. De bijenvereniging nam het
initiatief voor een Idylle in IJsselstein. Inmiddels is er een
samenwerking met de bijenvereniging, Groen Platform
IJsselstein, IVN, de Vogelwacht en de gemeente IJsselstein en
wordt er eind dit jaar een Idylle ingezaaid op de wal aan de
Weg der Verenigde Naties. In het voorjaar 2017 hier dus een
mooie kleurige bloemenpracht.
Vleermuizenscherm
Voor de werkzaamheden aan de Baronieweg was het nood
zakelijk bomen langs de Parallelweg te kappen. Inmiddels zijn
daar nieuwe bomen teruggeplant. De gekapte bomen werden
door vleermuizen gebruikt als routebegeleider vanuit onze stad
naar het buitengebied. Omdat de nieuw geplante bomen nog te
klein zijn om deze functie over te nemen, worden langs de
Parallelweg zogenaamde vleermuisschermen geplaatst.

RUIMEN VAN GRAVEN
OP DE BEGRAAFPLAATSEN
De gemeente IJsselstein heeft het voornemen om in 2015 en
2016 op de begraafplaatsen De Hoge Akker en Eiteren in
IJsselstein een aantal graven, waarvan de graftermijn is verstreken, te ruimen. Het betreffen zowel algemene (huur)graven
als koopgraven.
De rechthebbenden van de graven, die bekend zijn bij de
gemeente, zijn met een brief hierover geïnformeerd. Van een
aantal graven is de rechthebbende niet meer te achterhalen.
Voor deze gevallen is bij het betreffende graf een bordje
geplaatst met de mededeling dat het graf na één jaar geruimd
zal worden.
GEMEENTELIJKE
DIENSTVERLENING AANGEPAST
Voor een afspraak in het stadhuis,
kunt u een afspraak maken via
( 14 030. Kijk voor alle informatie op
8 www.ijsselstein.nl.

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.
AANVRAGEN VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
31 maart 2015: Weidstraat 9 (z-2015-17054); aanvraag gevelreclame
8 april 2015: Van Leeuwenhoekweg 2 (z-2015-17085);
aanbrengen handelsreclame signage
9 april 2015: Meindert Hobbemalaan 15 (z-2015-17091);
bouw nieuwe woning en ondergrondse kelder
Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
19 maart 2015: Waterhoenweide 13 (Z-2015-16454);
plaatsing dakkapel (rectificatie publicatie 1 april 2015,
i.p.v. huisnummer 9)
26 maart 2015: Rakethof 17 (Z-2015-16782); plaatsen op
bouw op bestaande woning (rectificatie publicatie 8 april 2015,
i.p.v. huisnummer 7)
Welstand en Monumenten Midden-Nederland
De omgevingsvergunningen worden, na beoordeling op vol
ledigheid en realiseerbaarheid, voor zover van toepassing,
behandeld in de openbare vergadering van de welstands
commissie.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
21 april 2015 in het stadhuis van Nieuwegein. De kleine
commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 11 mei 2015
in IJsselstein

BESLUITEN OP GROND VAN
DE 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.
Besluit omgevingsvergunning
2 april 2015: Thorbeckesingel 5; (Z-2014-13664); plaatsen
dakopbouw
8 april 2015: Boedapestlaan 40 (Z-2015-15689); opbouw
achterzijde woning
9 april 2015: Sint Petersburglaan 7 (Z-2015-15195); vergroten
dakopbouw tweede verdieping woning
10 april 2015: Langegolf 1 (Z-2015-14453); bouwen prieel,
vrijstaand met schuin dak
10 april 2015: Ganzenweide 1 (Z-2015-16079); plaatsen
dakkapel voordakvlak woning
15 april 2015: Hogebiezen 32 (Z-2015-15357); vergroten
woning achterzijde (i.p.v. verlening omgevingsvergunning
25 maart 2015)

Voor vragen over
opgroeien
en opvoeden

IJsselstein
www.cjgijsselstein.nl | cjg@ijsselstein.nl | 030 - 880 22 60

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.
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 9 april:
Ingebruikname gemeenteterrein t.b.v. container,
J. van Deventerstraat, 23 maart t/m 2 april 2015
Ingebruikname gemeenteterrein t.b.v. container,
Anna van Burenstraat, 19 t/m 24 maart 2015
Ingebruikname gemeenteterrein t.b.v. partytent Glas on Tour
op Praagsingel, Podiumweg, Clinckhoeff, 4 april 2015
Ingebruikname gemeenteterrein t.b.v. steiger, Benschopper
straat/Kloosterstraat, 9 t/m 19 april 2015
Ingebruikname gemeenteterrein t.b.v. steiger, IJsselstraat
5-7, 8 t/m 10 april 2015
Ingebruikname gemeenteterrein t.b.v. container Vinkenerf,
7 t/m 28 april 2015
Ontheffing plaatsen kampeermiddel Sydneystraat, 18 maart
t/m 1 mei 2015
Werkzaamheden kabels en leidingen Podiumweg,
A. van Burenstraat en Hoge Biezen

