17 februari 2016

30 dagen geen alcohol?

“IKPAS”, U doet toch ook mee?
Wethouder Van Beukering gaat de uitdaging aan.
Zij heeft zich al aangemeld als deelnemer aan “IkPAS”.
Wethouder Van Beukering: “Ik drink 30 dagen geen
alcohol. Ik wil het goede voorbeeld geven. Aan mijn
dochter, maar ook aan alle IJsselsteiners met kinderen
in de leeftijdsgroep 10-18 jaar. Ik roep iedereen op:
Doe mee, pak deze positieve uitdaging op om het
gesprek aan te gaan met je kind over het niet-drinken
tot je 18e jaar.”

30 dagen geen alcohol?

De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 5 februari 2016; Naast Achtersloot 136 IJsselstein
(z-2016-27754), tijdelijke aanvraag aanleg boomgaard
• 9 februari 2016; Achtersloot 33 IJsselstein (z-2016-27811),
renovatie kozijnen
• 9 februari 2016; Kuyperstraat 64 IJsselstein (z-2016-27809),
plaatsing Airco units op dak
• 11 februari 2016; Zadelmaker 16 IJsselstein (Z-2016-28091),
plaatsen dakkapel
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.

Schrijf je in op IkPas.nl en doe mee!
‘Nuchter Verstand’
De actie ‘IkPas’ is onderdeel van het project ‘Nuchter Verstand’.
Dit project heeft als doel het tegengaan en voorkomen van
je indoor
op jongeren
IkPas.nlinen
doe mee!
alcohol-enSchrijf
drugsgebruik
de leeftijd
van 10-18 jaar
in de regio Utrecht - West en Lekstroom. Volwassenen in het
algemeen - en ouders, coaches en leerkrachten in het bijzonder hebben een belangrijke functie als het gaat om het tegengaan
van alcoholgebruik door jongeren.
Informatie over het project ‘Nuchter Verstand vindt u op
www.nuchter-verstand.nl.

Clustervergaderingen
Cluster Samenleving:
Cluster Bestuur:
Aanvangstijd: 20.00 uur

woensdag 17 februari 2016
donderdag 18 februari 2016
Locatie: raadzaal

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

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 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 23 februari.

Collecte
• Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten,
14 t/m 20 februari 2016
• Stichting Jantje Beton, 6 t/m 12 maart 2016

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

Waarom meedoen?
Voor veel mensen lijkt het gewoon om alcohol te drinken:
gedachteloos een wijntje inschenken tijdens het koken, een biertje
pakken bij de voetbalwedstrijd, een glaasje voor het slapen gaan.
Gewoontedrinken doe je al snel en onbewust geef je je kinderen
hiermee een voorbeeld. Kinderen leren veel van het voorbeeld dat
ouders hen geven. Ook de regels en afspraken die ouders met hun
kinderen maken, werken vaak langer door dan ouders denken.
Of jongeren al vroeg beginnen met roken of drinken heeft alles te
maken met de houding van hun ouders. Ervaar net als vele anderen
die al eerder meededen de voordelen van 30 dagen zonder alcohol:
voel je fitter en slaap beter. Ga fris de lente in!
Hoe deelnemen?
Deelnemen kan alleen, maar ook samen in een groep.
Bijvoorbeeld met ouders van de groep van uw kind. Aanmelden
kan via www.ggdru.nl/IkPas. Ervaringen uitwisselen en elkaar
stimuleren en inspireren kan via Facebook:
www.facebook.com/ikpasinderegioUtrecht.

Openbare bekendmakingen

De eerst volgende openbare commissievergadering is op
1 maart 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
22 februari 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 MiddenNederland, 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.
Besluit omgevingsvergunning

Plastic, blik en drankkartons
in één zak!
Zo nemen pakken minder ruimte in:
Pak leeg? Vouw hem plat en bespaar ruimte in uw PMD-zak.
Zorg dat het pak leeg is en draai na het vouwen de dop er weer.

Oud papier
Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
De Brug
Paulusschool

• 12 februari 2016; Vestingplantsoen IJsselstein
(z-2015-24392), kappen twee eiken en herplant van
één eik
Verlengen beslistermijn
• 9 februari 2016; Praamplein 2 t/m 34 IJsselstein
(Z-2015-25945), herontwikkeling van 15 naar 17 woningen
‘Aan de Kade’
Vergunning verleend/A.P.V.

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
17 februari 11.00 uur tot volgende dag 10.30 uur
17 februari 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur

Subsidierelaties: Vraag voor 1 april
aanstaande uw structurele subsidie
voor 2017 aan
Vorig jaar heeft de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening
gemeente IJsselstein 2015 vastgesteld. In de verordening is
onder andere opgenomen dat structurele subsidies voor 1 april
van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar aangevraagd
kunnen worden. Een vaststellingsaanvraag dient voor 1 april van
het jaar na het subsidiejaar ingediend te worden. Dus wilt u een
structurele subsidie voor 2017 aanvragen? Doe dat dan vóór 1 april
aanstaande. Aanvragen kan vanaf 1 maart.

Besluiten t/m 11 februari :
• Jan David Zocherstraat, plaatsen container,
2 t/m 17 februari 2016
• IJsselstraat, plaatsen steiger, 1 t/m 15 februari 2016
• Indrustrieweg 3, werkzaamheden aan kabels en leidingen

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:

Ook de vaststellingsaanvraag voor uw structurele subsidie van 2015
moet voor 1 april aanstaande worden ingediend.

Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Uw structurele subsidie voor 2017 vraagt u aan door het aanvraag
formulier op www.ijsselstein.nl/subsidie in te vullen. Daar vindt
u ook de subsidieverordening, beleidsregels, informatie over de
vaststellingsaanvraag 2015 en andere informatie over subsidies.

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

Evenementen

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

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

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

