16 december 2015

Ouderbijdrage voor jeugdhulp verdwijnt
De eigen bijdrage van ouders van kinderen in de jeugdhulp verdwijnt. De bijdrage wordt afgeschaft per 1 januari 2016.
Ouders moeten nu een eigen bijdrage betalen wanneer een kind
buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind
deels buitenshuis verblijft.
Sinds begin dit jaar geldt dat ook voor ouders in de jeugd-ggz. Het
idee daarachter is dat ouders geld besparen als hun kind in een

tehuis verblijft. De gemeente IJsselstein heeft ervoor gekozen om
deze ouderbijdragen voor nieuwe plaatsingen buitenshuis vanaf
2015 niet te innen. Voor ouders van wie het kind al voor 2015
geplaatst was in de voorziening voor Jeugd- en Opvoedhulp liep
de ouderbijdrage nog wel door. Ook voor deze ouders eindigt de
ouderbijdrage per 1 januari 2016.

De top 7 gevaarlijke thuissituaties tijdens de feestdagen
De decembermaand staat in het teken van de feestdagen. Met
de donkere dagen, de kerstdagen en de jaarwisseling komen ook
de versieringen uit de kast om het huis sfeervol aan te kleden.
Daarnaast zoeken mensen elkaar op tijdens de feestdagen. Met de
extra drukte in huis en aan tafel liggen de risico’s op de loer.
Om de feestdagen niet alleen gezellig, maar ook zonder de ellende
van brand en brandwonden door te brengen, hebben wij een top
7 van meest brandgevaarlijke onderwerpen tijdens de feestdagen
voor u samengesteld. Heel herkenbare risico’s. Waar u gelukkig
eenvoudig zelf iets aan kunt doen om de (brand)veiligheid in huis
te vergroten.
Top 7 brandgevaarlijke risico’s:
Onze top 7 bestaat uit: kerstbomen, kaarsen, kerstversiering
en- verlichting, open haard, spiritus voor de gourmet of fondue,
verlengsnoeren en haspels en vuurwerk.
Brand voorkomen
• Een echte kerstboom is erg brandbaar. Neem het liefst een
kunstkerstboom, want deze is brandveiliger. Of neem, als u toch
een echte wilt, één met een kluit. Deze droogt minder snel uit
en is daardoor minder brandgevaarlijk;
• Kaarsen staan sfeervol, maar pas hier erg mee op! Houd kaarsen
uit de buurt van ontvlambare materialen (zoals gordijnen,
kerstversieringen, kerststukjes en papieren tafelkleedjes),
kinderen en van plekken waar men steeds langs loopt.
Plaats kaarsen dan ook vooral in een stevige, stabiele,
hittebestendige houder.
• Zorg dat de versiering in huis brandveilig of geïmpregneerd
(=brandvertragend) is? Elektrische verlichting in de boom is mooi,
maar alleen veilig als de verlichting het KEMA keurmerk heeft.
Controleer daarnaast de bedrading op eventuele beschadiging.

• Een kachel of openhaard is heel sfeervol. Als u deze gebruikt,
zorg er dan voor dat u het schoorsteenkanaal goed heeft
onderhouden. Laat de schoorsteen minstens één per jaar vegen
en controleren op scheuren en lekkage.
• Let bij gourmet en fondue op met spiritus. Vul nooit een
brandende of warme brander bij met brandstof. Dit geldt ook voor
nephaarden en sfeerverlichting die worden aangestoken door het
gebruik van bio-ethanol.
• Gebruik goed passende verlengsnoeren en leg deze zo neer
dat niemand erover kan struikelen. De snoeren afplakken
(zeker langs vluchtroutes) is zelfs nog beter. Rol kabelhaspels
en lichtsnoeren volledig uit en waak ervoor dat de aangesloten
apparatuur niet het maximale vermogen van de stekkerdoos
overstijgt (vaak aan de onderzijde beschreven). De stekkerdoos
kan dan namelijk gaan smelten.
• Wees altijd alert bij het afsteken en kijken naar vuurwerk.
Koud vuurwerk bestaat niet, ook sterretjes worden heet en
kunnen letsel veroorzaken. Gebruik altijd een aansteeklont
voor het afsteken van vuurwerk en plaats het vuurwerk op een
stevige vlakke ondergrond. Bescherm je ogen en die van je
(klein)kinderen met een speciale vuurwerkbril.
Als er dan toch brand uitbreekt, breng dan uzelf en uw huisgenoten
direct in veiligheid. Sluit als het kan ramen en deuren en blijf
tijdens het vluchten laag bij de grond. Bel als u in veiligheid
bent direct 112. Meer tips over brandveiligheid in huis en
informatie over de brandweer vindt u op w www.vrubrandweer.nl.
Met vragen kunt u ons bereiken via m info@vru.nl.

Drempel
Onderzoek heeft uitgewezen dat de besparing in veel situaties
niet opgaat. Velen ervaren de regeling als een drempel. In de
praktijk blijkt dat maar een klein deel van de ouders geld bespaart.
Ouders maken ook extra kosten voor bijvoorbeeld vervoer naar een
instelling.

Raadsvergadering
Donderdag 17 december 2015
Aanvangstijd: 20.00 uur Locatie: raadzaal
Agenda: w www.ijsselstein.nl/gemeenteraad
Volg de raad op Twitter: @raadIJsselstein
Live-uitzendingen: w www.ijsselstein.nl/gemeenteraad

Inloopspreekuur bestuurder
dinsdag van 15.30 - 16.30 uur
Wilt u de burgemeester of een wethouder spreken? Dat kan
laagdrempelig tijdens de inloopspreekuren 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
burgemeester en 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
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 22 december.

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 w 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:
• Terberg Matec Nederland B.V.
	Industrieweg 3: melding m.b.t. oprichten inrichting voor
de productie van machines, hardware en software voor de
internationale afvalverwerkings- en recyclingmarkten.
• Terberg techniek IJsselstein
	Industrieweg 2: melding m.b.t. inrichten inrichting die
vrachtvoertuigen modificeert middels metaalbewerkingen en
assemblage van onderdelen.
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, 3584BA Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat het
algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht in de vergadering
van 9 november 2015 heeft besloten tot de vaststelling van
de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving
Veiligheidsregio Utrecht 2015. Deze verordening treedt in werking
op 1 januari 2016.
Bovengenoemde verordening kunt u vanaf vandaag kosteloos inzien
bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling een
afschrift van het stuk 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:
w zoek.officielebekendmakingen.nl en
w www.officielebekendmakingen.nl.
Tevens is de verordening opgenomen in de Centrale Voorziening
Decentrale Regelgeving, te raadplegen via: w www.overheid.nl
Ontwerp omgevingsvergunning Groene Dijk 15
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf donderdag
17 december 2015 t/m woensdag 27 januari 2016 het volgende
ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage ligt:
• ontwerp omgevingsvergunning Groene Dijk 15, uitbreiding
tennispark met mini-tennisbaan en oefenmuur.
Het College heeft het voornemen om met toepassing van artikel
2.12, eerste lid onder a onder 3e van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht af te wijken van de regels van het geldende
bestemmingsplan “Achterveld en omgeving”.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken ter
inzage bij het Klantcontactcentrum. Het ontwerpbesluit
is ook digitaal te raadplegen via w www.ijsselstein.nl en
w www.ruimtelijkeplannen.nl. De ontwerp omgevingsvergunning
is daarbij te vinden onder identificatienummer:
NL.IMRO.0353.201508OvGrdijk15-On01

Markt met kerst en 1 januari

Op woensdag 23 december is er markt van 13.00 – 21.00 uur i.p.v.
vrijdag 25 december. Ook is er dan kerstkoopavond van de Baronie en
zijn de winkels open. Op vrijdag 1 januari is er geen markt.

Oud papier

Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt

Zienswijzen
Gedurende boven genoemde termijn van zes weken kan iedereen
zowel een schriftelijke als mondelinge zienswijze indienen op het
ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders van IJsselstein,
p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, t.a.v. mw. S. Tijdink,
Postbus 13101, 3507 LC Utrecht. De zienswijze dient de volgende
informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum,
reden van de zienswijze en op welk ontwerpbesluit de zienswijze
betrekking heeft.

Welstand en monumenten Midden-Nederland

Voor het doorgeven van een mondelinge zienswijze wordt u
verzocht een afspraak te maken via • 088 – 022 51 55.

Besluiten Algemene Wet bestuursrecht

Omgevingsvergunning activiteit milieu Hoge Biezendijk 21
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 8 december
2015 vergunning is verleend en m.i.v. donderdag 17 december 2015
het volgende besluit met bijbehorende stukken ter inzage ligt:
•	Omgevingsvergunning Hoge Biezendijk 21 voor de
telecommunicatietoren ‘Gerbrandytoren’.
Inzage
Het besluit en alle overige relevante stukken liggen van
17 december 2015 gedurende zes weken ter inzage tijdens de
openingstijden van het Klantcontactcentrum.
Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het
besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld. Beroep kan
worden ingesteld door:
•	belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
•	belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
•	belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die
bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn
aangebracht.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank
Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht.
In werking treden
Het besluit treedt m.i.v. 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 treedt in
dat geval niet eerder in werking dan op dat verzoek is beslist.
U kunt de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoekschrift moet
worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling
bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding
van voorlopige voorziening. Bij het verzoekschrift dient u een
kopie van uw beroepschrift te voegen.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
•	3 december 2015: Kamerlingh Onneslaan 9 (Z-2015-24801),
reeds gemonteerde reclame- uitingen (twee stuks) aan de
buitengevels van de nieuw gerealiseerde slachterij.
•	4 december 2015: Boedapestlaan 138 (Z-2015-24809),
plaatsen raamkozijn in de badkamer.
•	8 december 2015: Utrechtsestraat 30 (Z-2015-24989),
plaatsen gevelreclame.
•	9 december 2015: Kloosterplantsoen, aanleggen
parkeerplaatsen op een archeologisch rijksmonument.

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
29 december 2015 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
21 december 2015 in het stadhuis van IJsselstein

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 w www.ijsselstein.nl of • 14 030.
Besluit omgevingsvergunning
•	7 december 2015: Industrieweg 2-3 (Z-2015-21302),
bouw nieuw bedrijfspand.
•	16 december 2015: Energieweg 1 (Z-2015-26060), verlenging
tijdelijke vestiging Markthallen voor een periode van twee jaar.
•	16 december 2015: Parkeerplaats achter Utrechtsestraat 17,
Agterhof (Z-2015-26126), rooien van twee sierkersen.
•	16 december 2015: Plantvak tussen parkeerplaats naast
Kronenburgplantsoen 1 en voetpad rond N-H kerk
(Z-2015-26127), rooien van twee acacia’s en twee veldesdoorns.
•	16 december 2015: De Biezen 21 (Z-2015-21150),
wijzigen reclame.
•	16 december 2015: Panoven 66, (Z-2015-17422),
uitbreiden kantoorpand.
•	16 december 2015: Basiliekpad 42-44 (Z-2015-23145),
gebruik pand in strijd met regels RO.
•	16 december 2015: Veerkade 36, (Z-2015-23671),
plaatsen dakkapel aan de voorzijde.
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
•	7 december 2015: Bedevaartweg (Z-2014-13559),
bouwen nieuwe woning (op eigen verzoek ingetrokken).
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 10 december :
•	Floridalaan 2, DTC; melding incidentele festiviteit personeelsfeest
op 12 december 2015
•	Heer Gijsbrechtstraat/Mr. Abbink Spainkstraat, vergunning
plaatsen hoogwerker, 14 december 2015
•	Boerhaveweg 10, Welkoop; vergunning vuurwerkverkoop op
29, 30 en 31 december 2015 van 8.00 uur t/m 21.00 uur
•	8 december 2015: Kerkstraat 30, vergunning voor aanwezigheid
van twee kansspelautomaten in 2016 in horecabedrijf café Bar
De Punt.
•	8 december 2015: Poortdijk 34, vergunning voor aanwezigheid van
twee kansspelautomaten in 2016 in horecabedrijf café Poortdijk.
Overige vergunningen/ontheffingen
•	Ontheffing lengtebeperking binnenstad,
vrachtwagens Action voor 2016

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

Burenoverlast?
Trek op tijd aan de bel
030 688 70 30

Algemene informatie
Bezoekadres:
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Gewijzigde openingstijden stadhuis
I.v.m. de feestdagen gelden op onderstaande data
afwijkende openingstijden voor het stadhuis.
•1
 6 december
I.v.m. een personeelsbijeenkomst geen avondopenstelling
•2
 4 december
Het stadhuis is vanaf 12.30 uur gesloten
•2
 5 december (1e Kerstdag)
Het stadhuis is gesloten.
•D
 onderdag 31 december (Oudejaarsdag)
Het stadhuis is vanaf 12.30 uur gesloten.
•V
 rijdag 1 januari 2016
Het stadhuis is gesloten.

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

Overtoom 1
Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
w www.ijsselstein.nl
m 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
tel. • 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.

Buurtbemiddeling
www.sƟchƟng-pulse.nl

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

