18 maart 2015

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.

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

ALGEMENE INFORMATIE
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

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 maart 2015
20.00 uur
raadzaal

Cluster Bestuur
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdag 19 maart 2015
20.00 uur
raadzaal

Raadsconferentie, beleidsvoorstellen kadernota 2016
Datum:
donderdag 26 maart 2015
Tijd:
20.00 uur
Locatie:
raadzaal
U bent van harte welkom als toehoorder. In de clusters in juni is
inspraak mogelijk.
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
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

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 maart.

SAVE THE DATE
Beste Collega ondernemer,
De informele bijeenkomst voor ondernemers komt weer in
zicht. Thema: De economische visie van IJsselstein.
De leden van het Economisch Platform IJsselstein(EPIJ) is
gevraagd zich uit te spreken over de economische visie en
hebben daar actief in mee gedacht. Ook nieuwsgierig naar het
resultaat? Noteer dan deze datum in uw agenda dinsdag
21 april van 19.00 uur tot 22.00 uur.
In maart volgt de uitnodiging met het volledige programma.
U komt toch ook?

INLOOPSPREEKUUR VOOR VRAGEN
OVER UW AANSLAG LOKALE BELASTINGEN
EN WOZ-BESCHIKKING
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) verstuurt, in opdracht van uw gemeente, de jaarlijkse
aanslagen lokale belastingen en de WOZ-beschikkingen.
Heeft u vragen over uw aanslag of WOZ-beschikking?
Op 25 maart 2015 houdt BSR speciaal voor de gemeente
IJsselstein een inloopspreekuur.
Tijdens dit inloopspreekuur staan medewerkers van BSR voor
u klaar om al uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven
over uw aanslag en WOZ-beschikking.
U bent van harte welkom op 25 maart 2015 tussen 16.00 en
19.00 uur op het Stadhuis, Overtoom 1. Wij vragen u uw
aanslagbiljet mee te nemen.
Aanmelden: niet noodzakelijk, wel mogelijk
Het is niet noodzakelijk uw komst van tevoren aan te melden.
Hierdoor kan het voorkomen dat u moet wachten tot er een
medewerker beschikbaar is om u te woord te staan. Als u
ervoor kiest een afspraak te maken, dan weet BSR waarvoor u
komt. U wordt dan geholpen op het vooraf afgesproken tijdstip.
Voor de afspraak is 20 minuten gereserveerd.
Wilt u een afspraak maken, dan kunt u hiervoor een e-mail
sturen naar  inloopspreekuur@bsr.nl, onder vermelding van
uw subjectnummer en het onderwerp waarop uw vragen
betrekking hebben. Tevens kan een voorkeur voor tijd aangegeven worden. U ontvangt altijd een bevestiging van BSR.
Niet naar het spreekuur, maar wel vragen?
Kunt u niet op het spreekuur komen maar heeft u wel
vragen. Dan kunt u terecht op onze website  www.bsr.nl,
gebruik maken van het contactformulier of bellen met BSR,
 (0344) 649 649 (maandag tot en met donderdag tussen
8.30 en 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur).
Via de website kunt u tevens automatische incasso regelen,
een taxatieverslag aanvragen, bezwaar maken of een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD
gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

GRATIS COMPOST OP
AFVALBRENGSTATION
Bezoekers van het afvalbrengstation aan
de Archimedesstraat 3 kunnen op zaterdag
21 maart op vertoon van hun legitimatie een
gratis zak compost afhalen (zo lang de voorraad strekt). De actie vindt plaats in het kader van de landelijke
Compostdag 2015. Het doel is inwoners bewust te maken van
het belang van composteren en vergisten van groente-, fruiten tuinafval (GFT). Op deze manier bedankt men de inwoners
voor hun inzet om GFT-afval gescheiden van ander afval aan
te bieden. Het scheiden van (organisch) afval levert namelijk
een positieve bijdrage aan het milieu. Het afvalbrengstation is
deze zaterdag als gebruikelijk geopend van 9.30 tot 16.00 uur.

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
achterhalen. Voor deze gevallen wordt bij het betreffende graf
een bordje geplaatst met de mededeling dat het graf na
één jaar geruimd zal worden.

TIPS UIT IN IJSSELSTEIN
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.
t /m 22 mrt:
Perfect Match in Theater Pantalone
t /m 30 april:	Expositie Marianne van Scharenburg in
de Bibliotheek
19 mrt:	Openbare lezing ‘Overal Adam en Eva’
in de Ontmoetingskerk
20 t/m 28 mrt:	Reprise musical Zusters in Zaken door
Theatergroep De Schakel in het
Fulcotheater
21 mrt t/m 31 mei:	Tentoonstelling ‘Aanstormend talent
bij MIJ’
25 mrt:	Voorlezen en knutselen met Kleine Jan
en Vivian in de bibliotheek
25 mrt:	Concert Matthäus Passion door
C.O.V. IJsselstein in St. Nicolaasbasiliek
25 mrt:	Stadswandeling door Verlicht IJsselstein
onder leiding van een gids
28 mrt:
Schrijfcafé in de Bibliotheek
28, 29 mrt:	Voorjaarsconcert Sing4Fun in Theater
Pantalone
28 mrt:
Rondleiding Omroep Zender Museum
29 mrt:	Open Zondag in de binnenstad van
IJsselstein
29 mrt:
Open Ateliers aan de Schuttersgracht
29 mrt:	Stekjes en zaden ruilen in Historische
Kruidentuin Vestingsplantsoen
29 mrt:	Seizoensopening speeltuin
Kloosterplantsoen
29 mrt:	Passie Concert IJsselsteins Kamerkoor
in St. Nicolaasbasiliek
5 april:
Open Kunst Zondag
10 april:
Highlands Jamsessie aan het Hoogland
11 april:	Sing-in koorworkshop Vrouwe IJsselstein
Swingt in Theater Pantalone
11 april:	Recreatiemarkt en proeverijen in binnenstad IJsselstein
12 april:	Vrijmarkt op parkeerterrein
Sportfondsenbad De Hooghe Waerd
13 april:
Rondleiding Omroep Zender Museum
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

PROVINCIALE EN WATERSCHAPS
VERKIEZINGEN OP 18 MAART
Er valt meer te kiezen dan je denkt
In provincie Utrecht doen 15 politieke partijen mee aan
de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart. Alle partijen
hebben hun eigen standpunten over een reeks van regionale
onderwerpen. Om een bewuste keus te kunnen maken,
biedt de provincie Utrecht verschillende kies-hulpen. Op
 www.kiesjouwutrecht.nl vind je de Stemwijzer, het Kies
kompas en een standpuntenschema. In dit schema zie je
in één oogopslag wat de meningen van de partijen zijn over
vijf provinciale onderwerpen.
Ook kun je op  www.kiesjouwutrecht.nl een samenvatting
downloaden van de verkiezingsprogramma’s.

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

ONDERHOUD IJSSELBRUG
Op dit moment vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats
aan de IJsselbrug (Poortdijk/hoek Eiteren-Panoven). Hiervoor
is het noodzakelijk de brug, vanaf ongeveer 23 maart voor de
periode van twee weken, af te sluiten voor al het verkeer.

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
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
23 februari 2015: Achtersloot 33 (Z-2015-15355); slopen van
één van de bijgebouwen bij een monument
6 maart 2015: Achtersloot 123 (Z-2015-15924); aanvraag
dakkaprenovatie
6 maart 2015: Gagarinhof 8 (Z-2015-15910); aanvraag kapvergunning
9 maart 2015: De Biezen 11 (Z-2015-15947); aanvraag plaatsen reclame
10 maart 2015: Utrechtseweg 6 (Z-2015-16039); aanvraag
plaatsen dakkapel, vervanging kozijnen, aanbrengen rolluik
10 maart 2015: Hernhutterslaan 25 (Z-2015-16034); plaatsen
schutting als erfafscheiding

Ter plaatse wordt een omleidingsroute aangegeven.

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 welstands
commissie.

OUD PAPIER

De eerst volgende openbare commissievergadering is op
24 maart 2015 in het stadhuis van Nieuwegein.

O
 ntmoetingskerk, ma t/m za, 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt, gehele week
P
 aulusschool, 18 maart, 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur
D
 e Ark van Noach, 26 maart, 8.30-16.30 uur

COLLECTE
R
 eumafonds, 15 t/m 21 maart
Z
 OA, 22 t/m 28 maart

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

De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
30 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
10 maart 2015: Groene dijk 15 (Z-2015-14053); verplaatsen
zes lichtmasten en vervangen en plaatsen hekwerken
18 maart 2015: Johan Willem Frisolaan 2 (Z-2015-14738);
plaatsen borden aan gevel schoolgebouw
Weigering omgevingsvergunning
11 maart 2015: Griekenlandweg 24 (Z-2015-15197); opbouw
op bestaande uitbouw woning
Verlengen beslistermijn
11 maart 2015: Noord IJsseldijk 49 (Z-2014-13643); bouwen
woning
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 12 maart:
Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen Jolandeplantsoen
Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen Kamerlingh
Onneslaan
Ingebruikname gemeenteterrein t.b.v. container
Griekenlandweg, 25 februari t/m 20 maart 2015
Ingebruikname gemeenteterrein t.b.v. container Sijpesteijn,
2 t/m 13 maart 2015
Ingebruikname gemeenteterrein t.b.v. schaftkeet,
H. Poortmanstraat e.a. 23 februari t/m 23 maart
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.

