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ALGEMENE INFORMATIE

VOORKOM WONINGINBRAAK

PROGRAMMAREKENING 2014

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Het gaat goed met de veiligheid in IJsselstein. De criminaliteitscijfers dalen. Maar het kan natuurlijk altijd beter. De gemeente
en politie zorgen voor een zo veilig mogelijke buurt. Maar u
kunt zelf ook maatregelen nemen. Veiligheid is van alle
IJsselsteiners. ‘Pas goed op uw spullen en ontmoedig
inbrekers’ is het motto.

Conform artikel 197 Gemeentewet ligt de Programmarekening
2014 kosteloos ter inzage bij het Klantcontactentrum.

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
Samenleving
Datum: 		
Tijd: 		
Locatie:

woensdag 17 juni 2015
19.00 uur
raadzaal

Bestuur
Datum: 		
Tijd: 		
Locatie:

donderdag 18 juni 2015
19.00 uur
raadzaal

Ruimte
Datum: 		
Tijd: 		
Locatie:

woensdag 24 juni 2015
19.00 uur
raadzaal

De raadsvergadering in juli zal verspreid worden over de
1e en 2e juli 2015. Aanvang: 19.00 uur
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

De zomer in de bol
De temperatuur stijgt naar zomerse waarden; het zonnetje
schijnt uitbundig; we zetten de deuren en ramen open. Heerlijk
lekker buiten leven. Vergeet ramen en deuren echter niet te
sluiten als u weg gaat. Ook als u alleen maar even de hond uit
laat of een klein boodschapje gaat doen. Een inbreker doet
weinig aan voorbereiding en slaat zijn slag waar u hem een
kans biedt. Hij is vaak actief in de eigen woonomgeving en is
uit op buit die voor het grijpen ligt en makkelijk mee te nemen is.
Er even tussen uit? Laat het ons weten!
Gaat u er even tussen uit? Bedenk dan dat inbrekers nooit
vakantie hebben. Voorkom teleurstelling als u van een geslaagde vakantie thuiskomt! Neem u voorzorgmaatregelen.
De gemeente biedt als extra de Vakantiekaart. Het werkt
eenvoudig: Lever minimaal één week voor vertrek, de vakantiekaar t ingevuld in. Wij plannen dan uw woning in de
surveillancerondes van onze toezichthouders in. Dit betekent
dus niet dat uw woning permanent wordt bewaakt, maar met
de zichtbare aanwezigheid van onze toezichthouders schrikken
wij het inbrekersgilde af. U vindt de vakantiekaar t op
 www.ijsselstein.nl of bij de receptie van het stadhuis.
Goede buitenverlichting
Een goede verlichting schrikt dieven af en voorkomt woning
inbraak. Veel brandgangen/poorten zijn donker en dit biedt
inbrekers goed zicht op de achterkanten van de woning zonder
dat zij zelf gezien worden. De gemeente doet inwoners in
samenwerking met het bedrijf Bluestar een aanbieding om
goede verlichting aan te brengen en zo de kans op woning
inbraak te verminderen.
Een Philips FWC-110KP lamp voor 		
€ 80,00
Complete montage in de brandgang door Bluestar € 70,00
Totaal 						€ 150,00
Meld u aan voor deze actie via het formulier op de website of
aan de receptie van het stadhuis. Daarnaast kunnen inwoners
gratis advies krijgen om de woning aan de eisen van het Politie
Keurmerk Veilig Wonen te laten voldoen.

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

TWITTERSPREEKUUR
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 30 juni.

COLLECTE
N
 ederlandse Rode Kruis, 14 t/m 20 juni 2015
A
 lgemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie,
21 t/m 27 juni 2015

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.

Aan de raad wordt voorgesteld de programmarekening op
2 juli a.s. te behandelen.

RAADSVERGADERING 4 JUNI
De raadsvergadering van 4 juni was wellicht de
kortste die ik in zo’n 3 jaar als raadslid heb mee
gemaakt. Er was weinig discussie, de meeste
onderwerpen waren al afgerond in de cluster
vergaderingen.
Wat ik zeker wil noemen is het vertrek van onze Raadsgriffier
Hans Kleene. Hij vertrekt per 1 september 2015. We gunnen
hem natuurlijk zijn pensioen van harte, maar we zullen hem ook
missen. Als Raadsgriffier stond hij de Raad altijd met raad en
daad bij! Nooit deden we tevergeefs een beroep op hem!
Het officiële afscheid volgt later.
Als hamerstuk stond op de agenda het onttrekken van de
Anna van Burenstraat aan het openbaar verkeer om te komen
tot een (her-)inrichting van het Kloosterplantsoen. Het wordt
ongetwijfeld een prachtig plantsoen met zicht op de binnenstad.
Wel betreuren wij het besluit van de meerderheid van de Raad
om in te stemmen met de aanleg van 50 parkeerplaatsen ten
koste van groen. Dit ondanks een in opdracht van het
college uitgevoerd onderzoek dat aantoonde dat deze parkeerplaatsen niet nodig zijn. Wij hopen nog steeds op voort
schrijdend inzicht van het college en een besluit om de
omstreden parkeerplaatsen niet aan te leggen.
Een ander hamerstuk was de verordening afvalstoffen en het
uitvoeringsbesluit afvalstoffen. Het Zenderstreeknieuws heeft
al een artikel gewijd aan de invoering van het container
management. Ik zal daarom alleen ingaan op de tarieven
(tariefsverhoging) en daar gelijk alle tariefsverhogingen
bij betrekken, want daar is iets merkwaardigs mee aan de
hand. De tarieven voor de afvalstoffenheffingen worden met
4,9% verhoogd, dit is aanzienlijk meer dan de inflatie over 2014,
die was namelijk slechts 1%. Dit is eind vorig jaar al besloten,
in het huidige voorstel staan de nieuwe tarieven vermeld.
Eind vorig jaar is ook besloten om alle lokale heffingen
(bijv. OZB) te verhogen met de inflatie. Het college kwam met
een inflatiec orrectie van 1,5% voor de lokale heffingen
(inkomsten) en één inf latiecorrectie van 1% voor de
subsidies (uitgaven). Naar onze mening bestaat er maar één
inflatiecijfer en geen twee verschillende inflatiecijfers.
Na veel vragen onzerzijds en merkwaardige antwoorden van
het college bleek dat wat het college inflatiecorrectie noemt
helemaal geen inflatiecorrectie is. In de mei- en september
circulaire van het Rijk wordt de verwachte groei van het BBP
(Bruto Binnenlands Product) voor 2016 genoemd. Dit cijfer
wordt door het college als inflatiecorrectie bestempeld, wat het
natuurlijk niet is. Voor de heffingen is dit cijfer naar boven
afgerond en voor de subsidies naar beneden. Onder de noemer
van inflatiecorrectie zijn de heffingen met 0,5% extra verhoogd!
Als LDIJ bestrijden wij deze stiekeme verhoging van de
tarieven. Helpt u mee? Kijk op onze site  www.LDIJ.nl.
N. Slob, raadslid LDIJ

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.

OUD PAPIER
O
 ntmoetingskerk, ma t/m za, 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt, gehele week
P
 aulusschool, 17 juni, 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur
D
 e Trekvogel, 18 juni, 8.30-18.00 uur
D
 e Ark van Noach, 25 juni, 8.30-16.30 uur

Bij het Klantcontactentrum is op verzoek tegen betaling een
exemplaar van de programmarekening 2014 te verkrijgen.
De programmarekening is ook via de vergaderkalender van de
raad te downloaden.

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.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente IJsselstein, eenheid Administratie via ( 14 030 of
* info@ijsselstein.nl.

BEKENDMAKING
AFVALSTOFFENVERORDENING 2015
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 4 juni 2015 heeft besloten tot de
va s t s te l l i n g va n d e A f va l s t o f f e nve r o r d e n i n g 2 015 .
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag
na de dag van deze bekendmaking. De Afvalstoffenverordening
IJsselstein 2009 wordt m.i.v. de dag na de dag van
deze bekendmaking ingetrokken.
Bovengenoemde verordening kunt u vanaf vandaag
kosteloos inzien bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt
u tegen betaling een afschrift van de stukken krijgen.
Die stukken zijn voorts opgenomen in de Centrale Voorziening
Decentrale Regelgeving  w w w.overheid.nl en in de
Gemeenschappelijke Voorziening Of ficiële Publicaties
 https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

BEKENDMAKING UITVOERINGSBESLUIT
AFVALSTOFFENVERORDENING 2015
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de
vergadering van 28 april 2015 hebben besloten tot de vaststelling
van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015.
Dit besluit treedt gelijktijdig in werking met de Afvals toffen
verordening 2015. De Uitvoeringsregels op grond van de
Afvalstoffenverordening IJsselstein 2009 en de Aanwijzingen op
grond van de Af valstof fenverordening IJsselstein 2009
worden ingetrokken.
Bovengenoemd besluit kunt u vanaf vandaag kosteloos inzien bij
het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling een
afschrift van de stukken krijgen. Die stukken zijn voorts
opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving
 www.overheid.nl en in de Gemeenschappelijke Voorziening
Officiële Publicaties  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
BEKENDMAKING HUISVESTINGSVERORDENING
REGIO UTRECHT 2015
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 4 juni 2015 heeft besloten tot de vaststelling van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015,
Gemeente IJsselstein. Die verordening treedt in werking op
1 juli 2015. Per 1 juli 2015 is de Regionale Huisvestings
verordening Bestuur Regio Utrecht door het algemeen bestuur
BRU ingetrokken.
Bovengenoemde verordening kunt u vanaf vandaag kosteloos
inzien bij de afdeling Klantcontactentrum. Op verzoek kunt u
tegen betaling een afschrift van de stukken 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  https://zoek.of ficielebekendmakingen.nl en
 www.officielebekendmakingen.nl. Tevens is de verordening
opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving,
te raadplegen via  www.overheid.nl.
BEKENDMAKING BELEIDSREGELS HUISVESTINGS 
VERORDENING REGIO UTRECHT GEMEENTE
IJSSELSTEIN 2015 GEMEENTELIJKE WOONBELEID
Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 4:81
Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij in de vergadering
van 28 april 2015 hebben besloten de vaststelling ‘Beleidsregels
Huisvestingsverordening Regio Utrecht - Gemeente IJsselstein
2015, gemeentelijk woonbeleid’.
Deze beleidsregels geven aan op welke wijze het college gebruik
maakt van en invulling geeft aan de beleidsvrijheid die zij heeft bij
de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid.
Op basis van artikel 8:2 onder a van de Algemene wet bestuursrecht zijn de ‘Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio
Utrecht - Gemeente IJsselstein 2015, gemeentelijk woonbeleid’,
zijnde beleidsregels zoals bedoeld in artikel 1:3 vierde lid juncto
afdeling 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, niet vatbaar
voor bezwaar en beroep. Deze beleidsregels treden in werking op
1 juli 2015.
De vastgestelde ‘Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio
Utrecht - Gemeente IJsselstein 2015, gemeentelijk woonbeleid’ liggen m.i.v. 18 juni 2015, gedurende een aaneengesloten periode
van acht weken, voor een ieder tijdens kantooruren kosteloos ter
inzage bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling een afschrift van de stukken krijgen. De beleidsregels zijn elektronisch bekend gemaakt d.m.v. een elektronisch uitgegeven
Gemeenteblad. Dat Gemeenteblad is gepubliceerd op en te
raadplegen via de volgende internetadressen  https://zoek.
officielebekendmakingen.nl en  www.officielebekendmakingen.nl.
Tevens zijn de beleidsregels opgenomen in de Centrale
Voorziening Decentrale Regelgeving, te raadplegen via
 www.overheid.nl.
BEKENDMAKING
ONTTREKKING AAN OPENBAAR VERKEER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 juni 2015, ingevolge de bepalingen
van de Wegenwet, heeft besloten tot onttrekking van het open-

baar verkeer van de Anna van Burenstraat. Deze onttrekking
is noodzakelijk i.v.m. de herinrichting openbare ruimte
Kloosterplantsoen.
Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt
m.i.v. 18 juni 2015, gedurende zes weken (tot en met 30 juli 2015 )
voor een ieder kosteloos ter inzage tijdens de openingstijden van
het Klantcontactcentrum in het stadhuis, Overtoom 1.
Tegen het raadsbesluit kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) belanghebbenden gedurende de termijn van
ter inzage legging bezwaar maken bij de gemeenteraad.
Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeenteraad
van IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein, moet voorzien
zijn van een dagtekening en de naam en het adres van de
indiener. Verder dienen aangegeven te worden het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt en de gronden van bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet. Wanneer schorsing van de werking van het besluit
wordt verlangd omdat spoed is vereist, dan kan een verzoek tot
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voorwaarde is dan wel dat er
ook een bezwaarschrift moet zijn ingediend.
VO O RO N T W E R PB E S T E M M I N G S PL A N H E R Z I E N I N G
BESTEMMINGSPL AN L ANDELIJK GEBIED, K AVELS
NOORD IJSSELDIJK
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 18 juni t/m
29 juli 2015 gedurende 6 weken het voorontwerpbestemmingsplan Herziening bestemmingsplan Landelijk gebied, kavels
Noord IJsseldijk (NL.IMRO.0353.201502kavelsNIJdijk-Vo01)
ter inzage ligt.
Aanleiding
In december 2008 is het gebiedsplan Hollandsche IJssel vast
gesteld. Dit gebiedsplan voorziet in de realisatie van natuur- en
recreatievoorzieningen rondom de Noord IJsseldijk. In het
gebiedsplan is ook de mogelijkheid van realisatie van 5 woningen
opgenomen. Het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan
voorziet in een aanpassing van het huidige bestemmingsplan om
de realisatie van de 5 woningen mogelijk te maken.
Inzage
De stukken zijn zowel digitaal als analoog in te zien. Digitaal via de
websites  www.ruimtelijkeplannen.nl en  www.ijsselstein.nl.
De stukken zijn analoog in te zien in het Klantcontactcentrum in
het stadhuis van IJsselstein.
Inspraak
Tegen het voorontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende
de bovengenoemde termijn een inspraakreactie naar voren
brengen, gericht aan het college van burgemeester en wet
houders van IJsselstein. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie
richten aan het college van burgemeester en wethouders, per
adres Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC
Utrecht, onder vermelding “Inspraakreacties vobp herziening
bestemmingsplan Landelijk gebied, kavels Noord IJsseldijk,
nummer Z-2015-15927”.
Inloopavond
Op dinsdag 7 juli 2015 wordt van 17.00 tot 19.30 uur een inloopavond georganiseerd in de Centrumzaal in het stadhuis. Hier kunt
u het voorontwerpbestemmingsplan inzien en uw vragen stellen
aan de aanwezige medewerkers. Ook kunt u tijdens de inloopavond een schriftelijke reactie geven. Diegenen die een inspraakreactie indienen, ontvangen een nota van inspraak waarin het
gemeentelijk commentaar op de reacties is verwerkt.

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.

AANVRAGEN VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
4 juni 2015, Prins Willem Alexanderdijk 49 (Z-2015-18765);
vergroten dakkapel achterzijde woning en plaatsen nieuwe
dakkapel op voorzijde
9 juni 2015, Hogebiezendijk 21 (Z-2015-18823); reclame uiting,
aanpassen entree toren (monumentenvergunning), reclamezuilen
ingang
10 juni 2015, IJsselkade 10 (Z-2015-18863); creëren nieuwe
doorgang in de kopgevel woning en intern verbouwen woning
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
30 juni 2015 in het stadhuis van Nieuwegein
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
22 juni 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 voor
ziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht.
Besluit omgevingsvergunning
11 juni 2015, Zomerdijk 23 (Z-2015-17925); vervangen dak Hal B
12 juni 2015, Touwlaan 36 (Z-2015-18071); revitalisatie Het
Kruispunt
Weigering aanvraag omgevingsvergunning
11 juni 2015, De Biezen 11 (Z-2015-15947); plaatsen verschillende reclame uitingen aan gevels van het gebouw
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 11 juni:
Utrechtsestraat 57-59, (Z-2015-17521); starten van een chocolaterie, 8 juni 2015
Werkzaamheden voor kabels en leidingen Schuttersgracht
Werkzaamheden voor kabels en leidingen Productieweg en
Archimedesstraat
Werkzaamheden voor kabels en leidingen
Kamerlingh Onneslaan en Newtonstraat
Werkzaamheden voor kabels en leidingen Hogebiezendijk
Werkzaamheden voor kabels en leidingen Hoge Dijk
Werkzaamheden voor kabels en leidingen
Benschopperstraat 16a
Ingebruikname gemeenterrein, Jumbo De Biezen,
11, 13 juni 2015
Ingebruikname gemeenterrein, Thorbeckesingel
5, 1 t/m 12 juni 2015
Spandoekvergunning, Nederlandse Rode Kruis,
15 t/m 20 juni 2015
Spandoekvergunning, Nationaal MS Fonds,
23 t/m 28 nov 2015
Overige vergunningen/ontheffingen
Melding incidentele festiviteit, Bebu Keramiek, 27 juni 2015
Melding incidentele festiviteit, Café bar ’t Karrad, 12 juli 2015

