16 maart 2016

Referendum 6 april 2016

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.

Op 6 april 2016 is er een landelijk raadgevend
referendum. Bij dit referendum kunt u stemmen voor of
tegen de wet ter goedkeuring van het associatieverdrag
tussen de Europese Unie en Oekraïne.
Waar gaat het referendum over?
Het referendum gaat over de associatieovereenkomst tussen de EU
en de Oekraïne. In de overeenkomst staan afspraken van de EU
met de Oekraïne over politieke en economische samenwerking. De
tekst van zowel de wet als het associatieverdrag is te vinden op de
website van de Referendumcommissie: www.referendum-commissie.nl.

Stempas kwijt of niet ontvangen
De stempassen worden in week 11 (14 t/m 20 maart) verspreid.
Hebt u uw stempas niet ontvangen of bent u hem kwijt geraakt?
Vraag een vervangende stempas aan. Dit kan schriftelijk tot
1 april 2016 of op afspraak aan de balie van het
Klantcontactcentrum tot 5 april 2016 12.00 uur.
Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont?
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Zet dan uw stempas om in
een kiezerspas. Dit kan schriftelijk tot 1 april 2016 of op afspraak
aan de balie van het Klantcontactcentrum tot 5 april 2016 12.00 uur.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft veel informatie over het referendum geplaatst op:
www.verkiezingen2016.nl. Wilt u meer uitleg over het referendum?
Kijk dan op de website van de Referendumcommissie:
www.referendum-commissie.nl

Hoe machtig ik iemand anders om voor mij te stemmen?
Wilt u iemand anders uw stem laten uitbrengen op 6 april 2016?
Dan kan door iemand te machtigen. Dit kan schriftelijk tot
1 april 2016 of op afspraak aan de balie van het
Klantcontactcentrum tot 5 april 2016 12.00 uur.

Algemene informatie over een raadgevend referendum is te vinden
op de website van de Kiesraad.

Stembureaus
1 Stadhuis , Overtoom 1
2 OBS De Tandem , Planetenbaan 40
3 Studio 10 , Televisiebaan 143
4 Gebouw Kano vereniging, Zomerdijk 41
5 Vecht en IJssel, locatie Ewoud , Jan v.d. Heydenweg 2
6 Ontmoetingskerk , Andorrastraat 2
7 Gebouw ’t Kruispunt Touwlaan 36 (hoek Eiteren/Touwlaan
8 Dienstencentrum Oase Benschopperweg 342
9 Verenigingsgebouw De Groene Olijftak, Heemradenlaan 11
10 CBS de Brug, locatie Polderheem , Heemradenlaan 42
11 Schoollocatie de Opstap , Heemradenlaan 30-32
12 WOC gebouw, Merkelbachlaan 2
13 OBS De Torenuil , Sint Petersburglaan 29
14 Tramzicht , Praagsingel 372
15 OBS De Trekvogel, Heemradenlaan 26
16 IJVO Gebouw, Duitslandstraat 7
17 School De Ark van Noach , Aalbersestraat 2

Waar en wanneer kan ik stemmen?
De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. U mag
op elk stembureau in de gemeente IJsselstein uw stem uitbrengen.
Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
Het stembureau moet de identiteit van de kiezer vaststellen.
Kijk eerst of u een geldig identiteitsbewijs hebt.
Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de
buurt. U bent niet verplicht om daar te stemmen. Een overzicht van
alle stembureaus vindt u elders op deze pagina.
Wie mag er stemmen?
U mag stemmen als:
- u niet bent uitgesloten van kiesrecht
- u op 22 februari 2016 in Europees Nederland
of Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius of Saba) woont
- u op 6 april 2016 18 jaar of ouder bent
- u de Nederlandse nationaliteit hebt.

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.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
• 4 maart 2016 IJsselstraat 16-16a IJsselstein (Z-2016-30124)
tussenwand plaatsen t.b.v. eigen opgang nr 16a
• 4 maart 2016 Zomerdijk 27-33 IJsselstein (Z-2016-30532)
bouwen bedrijfshal, kantoorpand en hal technische dienst
• 8 maart 2016 Aalbersestraat 2 IJsselstein (z-2016-30442)
aanvraag brandveilig gebruik Ark van Noach
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 kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
21 maart 2016 in het stadhuis van IJsselstein.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op 29 maart
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

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 maart.

Kadaster werkt op afspraak
Het Kadaster wil klanten zoveel mogelijk online en telefonisch helpen.
Vanaf 1 april 2016 is een bezoek aan de balie daarom alleen nog
mogelijk na het maken van een afspraak. De balie is niet meer geopend
zonder afspraak. Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het
klantcontactcentrum: 088- 183 22 00, via het contactformulier op de
website www.kadaster.nl of via Twitter @KadasterWebcare.

)

Meer informatie staat op de website van de gemeente:
www.ijsselstein.nl.

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.

Oud papier
Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
Paulusschool
De Opstap

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
16 maart 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur
2 april 9.00–11.00 uur

U kunt de stukken inzien bij het stadhuis, Overtoom 1, tijdens
openingstijden. Als u een toelichting wenst of de verleende
ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak
maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht,
mevrouw E. Pols, tel. 088 – 022 50 43.

Verleende omgevingsvergunning

Ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening
bestemmingsplan Zenderpark, Floridalaan’

• 16 maart 2016 Boerhaaveweg 4 (Z-2016-28204)
Plaatsen en legaliseren lichtbak met reclame uiting.
• 16 maart 2016 Havenstraat 64 (Z-2016-28174)
Uitbreiding woning
• 17 maart 2016 Noord IJsseldijk achter Noord IJsseldijk 89a
t/m 93 (Z-2015-20765) aanleg voetpad met brug en duiker.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het
ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Zenderpark, Floridalaan’ (identificatienummer
NL.IMRO.0353.201603Floridalaan-On01) hebben vastgesteld.
Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling en uitgifte van
acht vrije kavels aan de Floridalaan mogelijk.

Ontheffing route vervoer gevaarlijke stoffen

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestem
mingsplan Zenderpark, Floridalaan’ ligt van 17 maart t/m 28 april
2016 ter inzage bij het Klantcontactcentrum. Daarnaast is het
ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke
website en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, ingevolge
artikel 28 Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van
de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:
• Jongeneel Transport, Voorschoterweg 52 A, 2235 SH Valkenburg,
t.b.v. vervoer van Propaan naar diverse locaties in IJsselstein.
De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage
van 17 maart t/m 27 april 2016. Belanghebbenden kunnen
tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente
IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein.
Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

Reageren
U kunt gedurende de genoemde periode uw zienswijze onder
vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Eerste
partiële herziening bestemmingsplan Zenderpark, Floridalaan’
richten aan de gemeenteraad van IJsselstein, per adres
Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht.
Het is niet mogelijk om uw zienswijze per e-mail in te dienen.

Cluster / raadsvergaderingen
Cluster Ruimte:
Cluster Samenleving:

dinsdag 22 maart 2016
woensdag 23 maart 2016

Let op:
Cluster Bestuur:

donderdag 24 maart is vervallen.

Aanvangstijd: 20.00 uur

Locatie: raadzaal

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

Kadernotaproces 2017
Het kadernotaproces 2017 is het proces waarbij het college en de
raad in gesprek met elkaar gaan over de wederzijdse ambities om
zo uiteindelijk de raad in de gelegenheid te stellen om middels

dit proces kaders te laten vaststellen. Fracties dienen beleidsvoorstellen (maximaal 5 per fractie) in om zo hun ambities te
verwoorden/verwezenlijken. Op donderdag 31 maart as. worden
deze voorstellen in een openbare raadsconferentie besproken.
U bent van harte welkom als toehoorder. In de clustervergaderingen van juni as. is inspraak mogelijk. In de raadsvergadering van
woensdag 6 juli as. vindt besluitvorming plaats over de Kadernota
2017 (inclusief de Algemene beschouwingen).

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Raadsconferentie, beleidsvoorstellen kadernota 2017
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdag 31 maart 2016
20:00 uur
raadszaal stadhuis

U bent van harte welkom als toehoorder.
In de clustervergaderingen van juni as. volgt inspraak.

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.

