18 februari 2015

N.B.
Voor de volledigheid wijst het college er op, dat het op grond
van lid 3 van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente IJsselstein 2011 verboden is om opleggers en aanhangers die een lengte hebben van meer dan
6 meter niet zijnde een voertuig ten dienste van de recreatie,
te parkeren binnen de bebouwde kom (dit verbod geldt niet
op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van
6.00 tot 19.00 uur).
Tegen deze bepaling, die al eerder is gepubliceerd, is geen
bezwaar mogelijk.

G E M E E NT E N I E U W S

ALGEMENE INFORMATIE

TIPS UIT IN IJSSELSTEIN

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

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.

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
Cluster Samenleving
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 18 februari 2015
20.00 uur
raadzaal

Cluster Bestuur
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdag 19 februari 2015
20.00 uur
raadzaal

Agenda:
Volg de raad op Twitter:
Live-uitzendingen:

 www.ijsselstein.nl/gemeenteraad
@raadIJsselstein
 www.ijsselstein.nl/gemeenteraad

t /m 28 feb: Tentoonstelling Leo Schruijer in de bibliotheek
t /m 2 mrt:	Tentoonstelling ‘Crisis’ van Fotoclub Ef Elf in
Mariënstein
t /m 13 mrt:	Tentoonstelling EKZIBISJUN van Willem van
der Wiel in vergadercentrum IJsselstaete
t /m 15 mrt: Tentoonstelling De stad in MIJ
t /m 15 mrt: Suikerstad bouwen! In MIJ
21 feb:	
Ginger en Casey’s Bigband in Theater
Pantalone
22 feb:
Open Zondag in de historische binnenstad
22 feb:
Open Ateliers aan de Schuttersgracht
23 feb:
Rondleiding Omroep Zender Museum
25 feb:	Voorlezen met Kleine Jan en Vivian in de
bibliotheek
25 feb:	Verlichte stadswandeling in de historische
binnenstad
28 feb:
Schrijfcafé in de bibliotheek
28 feb:
Highlands Bandnight
1 mrt:		
Historisch Stadhuis Concert
1 mrt:		
Open Kunstzondag
5 mrt:		Foto-presentatie van IJsselstein door de
Historische Kring IJsselstein in Ewoud
7 t/m 22 mrt: Perfect Match in Theater Pantalone
8 mrt:		
Workshop 3D stadscollage maken in MIJ
8 mrt:		Klassiek Kroonluchterconcert: Strijkkwartetten
Utrechts Conservatorium in Theater Pantalone
15 mrt:	Stadswandeling met gids door Historisch
IJsselstein
15 mrt:	Benefiet IJsselsteins Zeemanskoor in Theater
Pantalone
16 mrt:
Rondleiding Omroep Zender Museum

WETHOUDERSSPREEKUUR
DINSDAG VAN 15.30 - 16.30 UUR

Kijk voor meer uittips op  www.uitinijsselstein.nl of volg ons
op Facebook en Twitter.

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.

RUIMEN VAN GRAVEN
OP DE BEGRAAFPLAATSEN

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.
 ethouder Marijke van Beukering: eerste dinsdag van de
W
maand
Wethouder Huib Veldhuijsen: tweede dinsdag van de maand
Wethouder Vincent van den Berg: derde dinsdag van de
maand

TWITTERSPEEKUUR 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 24 februari.

GAST VAN DE RAAD
De gemeenteraad ontvangt op donderdag 5 maart 2015
graag weer gasten van de Raad. Voor een aantal raads
vergaderingen 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
 griffie@ijsselstein.nl of  (030) 686 18 17 / 17 60.

WERKZAAMHEDEN WEIDSTRAAT
De Weidstraat is onveilig voor fietsers. De straat ligt ongelijk en
de ruimtes tussen de straatkeien zijn te groot. De gemeente
IJsselstein heeft om deze reden opdracht gegeven de
Weidstraat opnieuw te straten. Voor de uitvoering van de
werkzaamheden is het noodzakelijk de Weidstraat af te sluiten
voor al het gemotoriseerde verkeer. De rabbatstroken (de
klinkerverhardingen naast de rijloper) blijven begaanbaar voor
voetgangers en winkelend publiek. De rijloper wordt opnieuw
gestraat, de ruimtes tussen de keien kleiner gemaakt en
ingevoegd.
De werkzaamheden starten in de week van 23 februari en
nemen naar verwachting vier weken in beslag.

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, worden met een brief hierover geïnformeerd. Van
een aantal graven is de rechthebbende niet meer te achter
halen. Voor deze gevallen wordt 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.

OUD PAPIER
Ontmoetingskerk, ma t/m za, 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt, gehele week
Paulusschool, 18 februari, 11.30-12.30 uur
en 18.30-19.30 uur
De Brug, 18 februari, 11.00 uur tot 19 februari, 10.30 uur
De Ark van Noach, 19 februari, 8.30-16.30 uur

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.
WIJZIGING VERORDENING ORDEMAATREGELEN
RECREATIETERREINEN STICHTSE GROENLANDEN
Op 1 mei 2014 is de recreatievoorziening Honswijkerplas bij
Tull en ’t Waal, gemeente Houten, aan het recreatieschap overgedragen in beheer. Het dagrecreatieterrein Hampoort,
gemeente Utrecht, is eveneens begin 2014 in beheer genomen
door het recreatieschap.
Het algemeen bestuur van het recreatieschap Stichtse
Groenlanden heeft op 10 december de wijziging van de
Verordening Ordemaatregelen recreatieterreinen Stichtse
Groenlanden vastgesteld waardoor deze verordening ook van
toepassing wordt voor deze nieuwe recreatieterreinen
Honswijkerplas en Hampoort.

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 hebben ontvangen van:
D e ve r o r d e n i n g tot w i j z i g i n g va n d e Ve r o r d e n i n g
Ordemaatregelen recreatieterreinen Stichtse Groenlanden en
de daarbij behorende kaarten liggen m.i.v. 18 februari 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.

 .V. Stedin Netten Utrecht voor het adres:
N
Oude Utrechtseweg 1 te IJsselstein, oprichting gasdruk
regel en meetstation.

BEKENDMAKING AANWIJZINGSBESLUIT
PARKEREN GROTE VOERTUIGEN
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet bekend, dat zij in
de vergadering van 20 januari 2015 een aanwijzingsbesluit
hebben genomen op grond van artikel 5:8 van de Algemene
plaatselijke verordening gemeente IJsselstein 2011.

 e heer C. Westeneng voor het adres:
D
Lage Dijk-Zuid 17a te IJsselstein, melding heeft betrekking
op het oprichten propaantank bij particuliere woning.

(uiterlijk aanzien)
Op grond van artikel 5:8 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente IJsselstein 2011 is als plaats aangewezen,
waar het verboden is om een voertuig, dat, met inbegrip van de
lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter, een breedte van
2 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren,
omdat het parkeren van grote voertuigen daar naar het oordeel
van het college schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de
gemeente is:
alle wegen binnen de bebouwde kom, met uitzondering van: de
Energieweg, Techniekweg en de Lagedijk Noord tussen de
Tinbergenlaan en de Productieweg.
Dit betreft een doorlopend parkeerverbod.
(beschikbare parkeerruimte)
Op grond van artikel 5:8 lid 2 van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente IJsselstein 2011 zijn als wegen aan
gewezen, waar het verboden is een voertuig, niet zijnde een
oplegger of aanhanger, dat, met inbegrip van de lading, een
lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren omdat het
parkeren van die voertuigen daar naar het oordeel van het
college met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte buitensporig is:
alle wegen binnen de bebouwde kom aangewezen, met uitzondering van: de Energieweg, Techniekweg en de Lagedijk Noord
tussen de Tinbergenlaan en de Productieweg.
Dit verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met
vrijdag, dagelijks van 06.00 tot 19.00 uur.
 et aanwijzingsbesluit van 18 juni 2013 met kenmerk
H
2013/11248, is ingetrokken.
Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking m.i.v. de dag, volgende
op de dag van deze bekendmaking.
Het aanwijzingsbesluit ligt met ingang van 18 februari 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 het besluit krijgen.
Het aanwijzingsbesluit is elektronisch bekend gemaakt door
middel van een elektronisch uitgegeven Gemeenteblad. Dat
Gemeenteblad is gepubliceerd op en te raadplegen via de volgende internetadressen:  www.officielebekendmakingen.nl
en  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Tevens is het aanwijzingsbesluit opgenomen in de Centrale
Voorziening Decentrale Regelgeving, te raadplegen via
 www.overheid.nl.
Tegen het aanwijzingsbesluit kan degene wiens belang
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de
dag van publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van IJsselstein, Postbus 26,
3400 AA IJsselstein.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten
minste bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht;
de gronden van het bezwaar.
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
U kunt de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat ver
zoeker ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Een verzoek
moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de
sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland,
Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

J umbo Supermarkten B.V.voor het adres:
D e Clinckhoeff 2 te IJsselstein, verbouwen supermarkt
(van C1000 naar Jumbo supermarkt).

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven 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,
3584 BA Utrecht, elke werkdag van 8.30-12.30 uur en van
13.30-17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt
inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een mede
werker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst,
 (088) 022 50 00.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘PANOVENBARONIEWEG’, ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE
WET GELUIDHINDER EN ONTWERPEXPLOITATIEPLAN
‘PANOVEN-BARONIEWEG’
Burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein
maken bekend dat m.i.v. 19 februari 2015 gedurende 6 weken
de volgende stukken ter inzage liggen:
O ntwerpbestemmingsplan ‘Panoven-Baronieweg’ en bij
behorende onder zoeken als ver vat in NL.
IMRO.0353.201409BPPovenBaron-On01 (op grond van
art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening);
Ontwerpbesluit tot het verlenen van hogere waarde woningen
aan de Maria Montessoristraat 4, 6, 8 en 12 en de Panoven 95
(op grond van art. 110c Wet geluidhinder);
O ntwerp exploitatieplan voor het zeker stellen van het
kostenverhaal inzake de ontwikkelingen als voorzien in het
ontwerpbestemmingsplan ‘Panoven-Baronieweg’ als vervat
in NL.IMRO.0353.201412.explPanoven-On01 (op grond van
art. 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
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 bij het
Klantcontactcentrum.
Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende
bovengenoemde termijn een zienswijze naar voren brengen
gericht aan de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein.
Tegen het exploitatieplan kunnen alleen belanghebbenden een
zienswijze naar voren brengen gericht aan de gemeenteraad
van IJsselstein. Ten aanzien van het ontwerpbesluit Hogere
waarden kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht door
belanghebbenden gericht aan het college van Burgemeester
en wethouders van gemeente IJsselstein.

U kunt gedurende de genoemde periode uw zienswijze richten
aan de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en
wethouders, per adres Omgevingsdienst regio Utrecht,
Postbus 13101, 3507 LC Utrecht. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via
 (088) 022 50 00. Het is niet mogelijk om uw zienswijze per
e-mail in te dienen.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Panoven-Baronieweg’
Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van
een combinatie van detailhandel (o.a. 2 supermarkten), lichte
horeca en kantoren en bedrijfsruimte op de locatie aan de
Panoven. Daarnaast wordt voorzien in de afronding van
de reconstructie van de Baronieweg zodat het plangebied
ontsloten wordt.
Eerder (20 februari t /m 2 april 2014) is een ontwerp
bestemmingsplan genaamd ‘Panoven-Hogedijk’ ter inzage
gelegd welke voorzag in de ontwikkeling van de bedrijvigheid
aan de Panoven. Gelijktijdig is een ontwerpbesluit omtrent
omgevingsvergunning voor reconstructie van de Baronieweg
ter inzage gelegd. Omwille van het feit dat ten aanzien van
de omgevingsvergunning geconstateerd is dat het benodigde
planologische kader onvoldoende aanwezig was is ertoe
overgegaan een nieuw bestemmingsplan op te stellen waarin
beide ontwikkelingen voorzien zijn. Dit betreft het onderhavige
ontwerpbestemmingsplan ‘Panoven-Baronieweg’.
Ontwerp exploitatieplan ‘Panoven-Baronieweg’
Om te voorzien in het kostenverhaal ten aanzien van de
ontwikkelingen als voorzien in het ontwerpbestemmingsplan ‘Panoven-Baronieweg’ is een ontwerp exploitatieplan
opgesteld. Het exploitatiegebied is overeenkomstig het
plangebied van het ontwerpbestemmingsplan ‘PanovenBaronieweg’.
Ontwerpbesluit Hogere waarden
Uit het akoestisch onderzoek als opgesteld in kader van
het ontwerpbestemmingsplan ‘Panoven-Baronieweg’ blijkt
dat vanwege de wegaanpassingen aan de Baronieweg, bij
de woningen Maria Montessoristraat 4, 6, 8 en 12 sprake is
van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.
Daarnaast veroorzaakt de nieuwe ontsluitingsweg bij de
woning Panoven 95 een overschrijding van de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder.
Omdat bronmaatregelen hier praktisch moeilijk te realiseren
zijn en niet voldoende geluid reduceren, en geluidsschermen
op bezwaren stuiten van verkeerskundige en stedenbouw
kundige aard, is het noodzakelijk om voor de woningen een
hogere waarde op basis van de Wet geluidhinder te verlenen.
Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan
gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van
het besluit hogere waarden opgesteld.
AANVRAGEN VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
5 februari 2015: Noord IJsseldijk 95b (Z-2015-14657),
legaliseren schuur
8 februari 2015: Groene Dijk 16 (Z-2015-14699), vergroten/
vervangen schuur met een verdieping
9 februari 2015: Willem Frisolaan 2 (Z-2015-14738), plaatsen
borden gevel schoolgebouw
10 februari 2015: Saffierpad 2 (Z-2015-14922), plaatsen
carport naast woning
11 februari 2015: Sofiastraat 2 (Z-2015-14972), uitbreiden
woning op de eerste verdieping
11 februari 2015: Rembrandtlaan 2 (Z-2015-14953), legali
seren tuinmuur
Welstand en Monumenten Midden-Nederland
De omgevingsvergunningen worden, na beoordeling op vol
ledigheid en realiseerbaarheid, voor zover van toepassing,
behandeld in de openbare vergadering van de welstands
commissie.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
24 februari 2015 in het stadhuis van Nieuwegein. De kleine
commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 2 maart 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
voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Besluit omgevingsvergunning
Er zijn geen besluiten genomen.
Vergunningsvrij
9 februari 2015: Clinckhoeff 2 (Z-2015-14354), plaatsen
reclamebord
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 12 februari:
Spandoekvergunning t.b.v. diverse collecteweken in 2015
I ngebruikname gemeenteterrein t.b.v. informatiebord
Sportpark IJsseloever-Zomerdijk
EVENEMENTEN
Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad
wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt
u een overzicht van de evenementen, verleende ver
gunningen en aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u naar
8 www.ijsselstein.nl/evenement
Voor straatfeesten of buurtbarbecues gaat u naar
8 www.ijsselstein.nl/straatfeest

