16 september 2015

Donderdag 17 september 2015

Receptie nieuwe burgemeester IJsselstein
Op donderdag 17 september a.s. wordt de heer
mr. P.J.M. (Patrick) van Domburg tijdens een
buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd
als burgemeester van IJsselstein door de
Commissaris van de Koning in de Provincie
Utrecht. Deze bijeenkomst vindt plaats in
Fulcotheater, aanvang 16.00 uur. Inwoners
zijn hierbij van harte welkom en kunnen zich
aanmelden door een e-mail te sturen aan:
m kabinet@ijsselstein.nl.

TIPS
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

Na het officiële gedeelte vindt een feestelijke receptie
plaats. Het gemeentebestuur biedt alle IJsselsteiners de
mogelijkheid onze nieuwe burgemeester persoonlijk te
feliciteren. Inwoners zijn welkom tussen 17.30 en 19.30
uur. De receptie is voor iedereen vrij toegankelijk.

Openbare bekendmakingen
Meer informatie over onderstaande bekendmakingen is
te verkrijgen bij het Klantcontactcentrum m 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.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 8 september 2015: Praagsingel (Z-2015-21030), bouwen
nieuwe fietsoverkappingen op de tramhaltes, Praagsingel,
Hooghe Waerd, Eiteren, Achterveld en Binnenstad.
• 10 september 2015: Kloosterplantsoen (z-2015-21082),
bouwen paviljoen voor de speeltuinvereniging.
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 22 september 2015 in het stadshuis van Nieuwegein. De kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect) is op 28 september 2015 in het
stadhuis van IJsselstein
Besluiten Algemene Wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaar-

schrift 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
• 10 september 2015: Ambachtsweg 6 (z-2015-20786),
plaatsen reclame.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
• 7 september 2015: Hugo Poortmanstraat 9 (z-2015-20279),
realiseren dakopbouw
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 10 september:
• Sterneiland 8, ontheffing geluid op 26 september 2015
ipv 27 september 2015
• Sijpesteijn, plaatsen container van 14 t/m 25 september 2015
• Teenschillerlaan 3, plaatsen container van 31 augustus t/m
11 september 2015
• 3 september 2015 (z-2015-20827); ontheffing sluitingstijd
diverse data september t/m november 2015 bij De Deel
IJsselstein, Panoven 10a.

Gast van de Raad

Bestuurlijke vernieuwing

De gemeenteraad ontvangt op donderdag 24 september 2015 graag
weer gasten van de Raad. Ook is het de eerste raadsvergadering van
burgemeester van Domburg. 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 m griffie@ijsselstein.nl of • 030-6861817

Binnen het openbaar bestuur zijn verschillende rollen te
onderkennen. De rollen van de bestuursorganen zijn tot in de
puntjes beschreven. Allerlei wetten en regelingen schrijven voor
waarvoor de drie gemeentelijke bestuursorganen:
• Gemeenteraad;
• College van burgemeester en wethouders;
• Burgemeester
verantwoordelijk zijn.

Cluster / raadsvergaderingen
• Raadsvergadering:
Aanvangstijd: 20.00 uur

donderdag 24 september 2015
Locatie: raadzaal

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

Maandag 5 oktober
geen aanvraag/
afhalen reisdocumenten
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) door Identiteit & Diensten B.V. worden
bij alle gemeenten de huidige aanvraagstations voor paspoorten en
identiteitskaarten vervangen door nieuwe aanvraagstations. Voor de
gemeente IJsselstein gebeurt dit op maandag 5 oktober 2015.
Op de dag kunnen daarom geen paspoorten en identiteitskaarten
worden aangevraagd. Ook kunt u uw eerder aangevraagde paspoort
of identiteitskaart niet op 5 oktober 2015 komen afhalen. Ook
spoedaanvragen zijn op deze dag niet mogelijk.

Hoé de bestuursorganen hun verantwoordelijkheid invullen is
ook beschreven, maar toch is er veel ruimte voor vernieuwing en
eigenheid. Ruimte voor toepassen van moderne technieken maar
ook voor (behoud van) plaatselijke tradities.
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing van de gemeenteraad van
IJsselstein wil hier graag met inwoners en (vertegenwoordigers
van) bedrijven en instellingen over in gesprek. Op 22 september zal
er van 20.00 tot 21.30 uur in het stadhuis een zgn, tafeltjesavond
worden georganiseerd waarop u met leden van de werkgroep van
gedachten kunt wisselen over de huidige vergaderstructuur en de
ervaringen met de clusters(s)(-vergaderingen).
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. In verband met de
organisatie wordt u verzocht zich aan te melden bij de griffie:
m griffie@ijsselstein.nl

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.

t/m 27 sept:	Expositie ‘Uit liefde voor hout van MIJ’ in
Museum IJsselstein
t/m 25 okt:	Expositie ‘Emmelkamp en Prins’ in Galerie
de Boog
t/m 28 okt:
Expositie Hilde Visser in de Bibliotheek
18 sept:
Vaartocht door de Hollandse IJssel
18, 25 sept, 9 okt: Pop-up Atelier ‘Volkje’ in de Bibliotheek
19 sept: 	Markt ‘Gezond IJsselstein’ in Kerkstraat en
Utrechtsestraat
19 sept:
Kunst- en Hobbymarkt aan de Kasteellaan
20 sept:	Workshop ‘Nostalgisch Speelgoed maken’
in Museum IJsselstein
21, 26 sept:
Rondleiding Omroep Zendermuseum
22 sept:
Arthur Japin in Theater Pantalone
23 sept:
Moonlightshopping
24 sept:
Vaartocht naar Lopikerkapel
25 sept:	Sport- en Spel Olympiade bij zwembad
Hooghe Waerd
25 sept:	Benefietconcert voor Dara Europe in het
Fulcotheater
26 sept:
Schrijfcafé in de Bibliotheek
26, 27 sept:
Oktoberfeest op de Plaats
26 sept, 3, 4 okt:	Theaterstichting Kwibus met Maria Stuart
van Schiller in Theater Pantalone
27 sept:
Open Zondag in de binnenstad
30 sept:
IJsselstein Schrijft in de Bibliotheek
30 sept:	Voorlezen met Vivian en Kleine Jan in de
Bibliotheek
4 okt:
Open Kunst Zondag
4 okt:	Joyce Stevens & Jazz and Wine in het
Fulcotheater
5 okt t/m 29 nov:	Expositie borduurwerken in
woonzorgcentrum Ewoud
Elke zaterdag en zondag kunt u een rondvaart maken met
Stichting Yselvaert door de grachten. Informatie en kaartverkoop
via Uit in IJsselstein, Overtoom 7, • 030 688 72 73.
Elke zaterdag t/m 26 september is de Oude St. Nicolaaskerk
geopend van 14.00 – 16.30 uur.
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.

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 v/d maand
Wethouder Huib Veldhuijsen:
tweede dinsdag v/d maand
Wethouder Vincent van den Berg:
derde 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 september.

Netwerkbijeenkomst Economisch
Platform IJsselstein

Rectificatie telefoonnummer
Waardering mantelzorgers

Beste collega ondernemer, graag nodigen we u uit voor een
netwerkbijeenkomst op dinsdag 29 september.

Het telefoonnummer dat vorige week in het bericht over
Waardering voor mantelzorgers is vermeld, moet zijn
030 – 68 68 030.

Nu de Economische Visie 2015-2020 is vastgesteld stropen wij de
mouwen op en gaan wij echt met elkaar aan het werk. Op deze
avond willen wij met drie thema’s van de Uitvoeringsagenda van de
economische visie aan de slag:
1. Stijgen tevredenheid ondernemers.
2. Belangrijke partner in de regio.
3. Iedereen kans op de arbeidsmarkt.
Heeft u ideeën over bovenstaande onderwerpen?
Wilt u meedenken over de invulling van de uitvoering?
Kom het ons vertellen!
Uiteraard blijft er nog voldoende tijd over voor de borrel.
Programma:
Datum: dinsdag 29 september 2015
Tijd: 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Stadhuis, Overtoom 1
Programma:
• Terugblik en vooruitblik door college
• Korte inleiding per thema
• Interactieve sessie per thema
• Terugkoppeling en piketpaaltjes slaan
• Netwerkborrel
Aanmelden
Aanmelden is niet verplicht maar mag wel bij
Hennie van den Burg m h.vd.burg@ijsselstein.nl.

Aanmelding mantelzorgers
Inwoners die zorg of ondersteuning ontvangen in het kader van
de Wmo hebben een brief ontvangen over waardering van hun
mantelzorger. Als hun mantelzorgers zich aanmelden en daarbij
een aantal vragen beantwoorden over hoe ze de mantelzorgtaak
ervaren, krijgen ze een waardebon toegestuurd.
Met deze waardebon kunnen ze op 7 november een cadeaubon
ophalen. Per client is € 100,- beschikbaar.
Géén brief ontvangen?
Ook inwoners die mantelzorger zijn van iemand en géén brief van
de gemeente hebben ontvangen, kunnen mogelijk in aanmerking
komen voor een mantelzorgwaardering.
Zij kunnen zich richten tot het Steunpunt Mantelzorg
IJsselstein via:
m mantelzorg@stichting-pulse.nl
• 030 – 68 68 030
w facebook.com/mantelzorgIJsselstein.Lopik

Collecte
• Prinses Beatrix Spierfonds, 13 t/m 19 september 2015
• Nierstichting Nederland, 20 t/m 26 september 2015

Oud papier
Ontmoetingskerk:
‘t Kruispunt:
Paulusschool:
De Ark van Noach:
De Opstap:

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
16 september 11.30-12.30 uur en
18.30-19.30 uur
17 september 8.30-16.30 uur
3 oktober 9.00–11.00 uur

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
w www.ijsselstein.nl
m 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: tel. • 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 Twitteraccount van het college van B&W IJsselstein.
Lees hier over activiteiten en besluiten of stel een vraag.

