18 mei 2016

Brandweerpost IJsselstein
rukt uit voor reanimaties
Sinds 11 mei rukt de brandweerpost IJsselstein uit
voor reanimaties. In situaties waarin elke seconde telt,
kan de brandweer vaak eerder ter plaatse zijn bij een
vermoedelijke reanimatie dan een ambulance.
Brandweer vaak snel ter plaatse
Als een onwelwording wordt gemeld bij de alarmcentrale en men
vermoedt dat het om een reanimatie gaat wordt een ambulance
gealarmeerd om met de grootst mogelijke spoed ter plaatse
te gaan. Vanaf 11 mei wordt bij een dergelijke melding in
bovenstaande gebieden ook de brandweerpost gealarmeerd. Dit
omdat de brandweer vaak zeer snel ter plaatse kan zijn bij een
vermoedelijke reanimatie.
Als een ambulance direct beschikbaar is in de buurt wordt de
brandweer overigens niet gealarmeerd.
Brandweerwagen in de straat
De meest opvallende verandering die zal worden opgemerkt is het
feit dat een brandweervoertuig in de straat te zien zal zijn bij een

reanimatie. Deze rijdt met zwaailicht en sirene aan in dit geval.
Natuurlijk zal ook de ambulancedienst met zwaailicht en sirene
aankomen.
Succesvolle pilot
Uit een pilot met meerdere brandweerposten in de Veiligheidsregio
Utrecht (VRU) is gebleken dat de brandweer vaak eerder ter plaatse
kan zijn dan de ambulancedienst. De brandweer kan dan starten
met reanimeren, inclusief het gebruik van een AED. Dit is natuurlijk
zeer belangrijk in een situatie waar elke seconde telt. Uit de pilot is
gebleken dat bij een reanimatie vaker succes wordt geboekt als ook
de brandweer wordt gealarmeerd. Dat komt door de tijdwinst, maar
ook door de goede samenwerking tussen de hulpdiensten.
Regionale plannen
Het Algemeen Bestuur (AB) van de VRU heeft besloten dat
alle brandweerposten in de provincie op onwelwordingen gaan
rijden. De invoering vindt gefaseerd plaats. Reeds 50 van de 67
brandweerposten zijn al operationeel, later dit jaar volgen ook de
andere brandweerposten.

Verenigingenmarkt in binnenstad
De gemeente IJsselstein biedt verenigingen, instellingen en
stichtingen de unieke mogelijkheid zich op zaterdag 25 juni 2016
van 11.00 tot 16.00 uur in de binnenstad te presenteren aan de
inwoners van IJsselstein.
Geen Sportfair
De afgelopen twee jaar is de verenigingenmarkt in samenwerking
met de Sportfair georganiseerd op het Podium. Dit jaar hebben we
uit organisatorisch en financieel oogpunt hier niet voor gekozen.
In 2016 organiseren we een verenigingenmarkt in de binnenstad
met marktkramen in de Benschopper- en Utrechtsestraat én in
2017 een Sportfair/Verenigingenmarkt op het Podium.
Aanmelden
Aanmelden kan via het formulier op de gemeentelijke website
(www.ijsselstein.nl) tot uiterlijk vrijdag 3 juni a.s.

Oud papier
Ontmoetingskerk ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week

Eikenprocessierups
Foto: Rob Jastrzebski

Inloopspreekuur bestuurder
dinsdag van 15.30 – 16.30 uur
Wilt u de burgemeester of een wethouder spreken?
Dat kan laagdrempelig tijdens de inloopspreekuren 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 burgemeester en wethouders op de dinsdagen van
15.30 tot 16.30 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Burgemeester Patrick van Domburg:
eerste dinsdag van de maand
Wethouder Marijke van Beukering:
tweede dinsdag van de maand
Wethouder Huib Veldhuijsen:
derde dinsdag van de maand
Wethouder Vincent van den Berg:
vierde dinsdag van de maand

Clustervergaderingen
Cluster Ruimte:
Cluster Samenleving:
Cluster Bestuur:
Aanvangstijd: 20.00 uur

dinsdag 24 mei
woensdag 25 mei
donderdag 26 mei
Locatie: raadzaal

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

Stankoverlast GFT-container
We kennen het allemaal wel, stinkende containers, met het warme
weer is het niet vreemd, maar hoe voorkom je dat nu?
Hieronder een aantal raadgevingen om dit te voorkomen
• Zet uw (gft)-container in de schaduw
•	Leg onder in uw (gft)-container een stuk papier of een
kartonnen eierdoos;
• Maak uw (gft)-container regelmatig schoon met groene zeep;
•	Voeg een theelepel gips toe; dit zorgt ervoor dat de
stankoverlast vermindert;
•	Gooi af en toe een handjevol kattenbakkorrels met milieukeur in
de(gft)-container. Deze zijn gemaakt van geperst hout en mogen
dus in de gft-container. Ze nemen vocht en geurtjes op;
•	Verpak vlees- en visresten in papier en gooi dit in de container
die het eerst wordt geleegd;
• Laat vochtig (gft)-afval eerst uitlekken voor het in de bak gaat;
•	Wissel keukenafval regelmatig in laagjes af met het
drogere tuinafval;
• Laat de containerdeksel met een houtje op een kiertje staan;
•	Voeg ‘Containerfris’ of de producten HG tegen gft-geur toe.
Deze middelen gaan stankoverlast tegen, zonder dat ze de
kwaliteit van het gft aantasten. Te koop bij supermarkten,
drogisterijen en doe-het-zelfzaken.
Maden voorkomen en bestrijden
Maden in de afvalcontainer is een probleem dat in de zomer
voorkomt. Deze ontstaan doordat vliegen eieren afzetten in
vleesresten. U kunt dit voorkomen door vleesresten die u in de
zomer wilt weggooien goed in te pakken zodat vliegen er niet
bij kunnen.
Als er toch maden ontstaan, dan kunt u deze bestrijden met
heet water of de container open zetten zodat de vogels ze
kunnen opeten.

De eikenprocessierups (Thaumetopoea precessionea linnaeus) en
de naam zegt het al, verplaatst zich hoofdzakelijk in processie
in eikenbomen (in rijen achter elkaar). Ze houden zich ook
pluksgewijs op in de eikenboom.
Risico voor de volksgezondheid.
Vanaf half mei t/m juli verspreidt deze rups door vervelling tot wel
70.000 brandharen per rups.
Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben en wrijven,
maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zonodig
ook kleren (op 60°C). Een zachte crème met bvb. Menthol of een
gel van Aloë Vera kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten
contact op met uw huisarts.
Als de eikenprocessierups in uw woonomgeving voorkomt probeer
te voorkomen dat brandharen of nesten de woning binnenwaaien.
Houd zandbakken zoveel mogelijk gesloten en laat geen speelgoed
buiten liggen.
Houd er rekening mee dat op plaatsen waar eikenprocessierups
aanwezig waren brandharen nog geruime tijd voor ongemak kunnen
zorgen
Bestrijding
Gemeente, provincie of Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor
het beheersen en bestrijden van de eikenprocessierups op bomen
in hun beheer. Op plaatsen waar veel ongemak van de brandharen
is, probeert men de plaag op een milieuvriendelijke manier te
bestrijden.
Dit houdt in voor de gemeente IJsselstein dat op openbare locaties
waar veel publiek aanwezig is gespoten wordt met een biologisch
bestrijdingsmiddel.
Locaties
W. Alexanderdijk/ Randdijk, Toegangsweg Nedereindse Plas,
Parallelweg, O. Nassaulaan, Oostenrijkstraat, Zomerdijk/ sportpark
IJsseloevers, Begraafplaats Hoge Akkers, Achtersloot nabij
dierenweide Hoepelmaker, overlast gevende individuele bomen.
Overige locaties worden met waarschuwingslint gemarkeerd.
Mocht u in uw omgeving eiken processierups constateren neem dan
contact op met tel.nr. 40 030 of e-mail info@rmn.nl

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.
Aanvraag omgevingsvergunning

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 Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

• 2 mei 2016 Ellen Keystraat 43 (Z-2016-32215); plaatsen
dakkapel voorzijde woning.
• 4 mei 2016 Zomerdijk 23 (z-2016-32258) plaatsen
noodstroomvoorziening in hal A.
• 6 mei 2016 Collinshof 1 (z-2016-32337) realiseren aanbouw

Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken
met de bouwbalie via www.ijsselstein.nl of tel: 14 030.

Welstand en monumenten Midden-Nederland

APV verleend

De aanvragen voor omgevingsvergunningen worden, na
beoordeling op volledigheid en realiseerbaarheid, voor zover
van toepassing, behandeld in de openbare vergadering van
de welstandscommissie.

• 2 8 april 2016: Kerkstraat 31a, exploitatievergunning horeca met
terras voor het horecabedrijf “Prego Italiaanse delicatessen”.
• 2 mei 2016 Utrechtsestraat 48 (z-2016-26545)
exploitatievergunning horeca met terras voor het horecabedrijf
Restaurant Stafili.

Omgevingsvergunning verleend
• 1 1 mei 2016: Benschopperstraat 11 (Z-2016-31241)
aanbrengen gevelreclame

De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is
op 30 mei 2016 in het stadhuis van IJsselstein.
De eerst volgende openbare commissievergadering is
op 24 mei 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.

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
t/m 29 mei:
t/m 29 mei:
t/m 29 mei:
t/m 31 mei:
18, 25 mei
en 1, 8 juni:
19 mei:
20, 27 mei:
21 mei:
21 mei:
21 mei:
21 mei:
21 mei:
22 mei:
22 mei:
22 mei:
25 mei:

E xpositie ‘Aanstormend Talent bij MIJ’
(Museum IJsselstein)
Expositie ‘Feestje bouwen bij MIJ. Vijftig jaar
IJVO-plezier in MIJ’ (Museum IJsselstein)
Kom knutselen, speuren en ontdekken bij MIJ
(Museum IJsselstein)
Expositie ‘Vezel & Textiel’ van Geskea
Andriessen in de Bibliotheek
V oorjaarswandeling HKIJ (Historische Kring
IJsselstein)
Lezing ‘Over Wed, Koningstraat en
Schuttersgracht bij MIJ’ (Museum IJsselstein)
Pop-up Atelier Marianne van Scharenburg in
de Bibliotheek
Oldtimers kijken in IJsselstein
Beklimming St. Nicolaasbasiliek
Fulco’s Vocaal Festival op diverse locaties in
de binnenstad
Tuinstekjes ruilmarkt met natuuractiviteiten
aan Achtersloot 102
Bierproeverij in Café de Stee
Workshop ‘Fotografeer je knuffeldier op een
andere manier’ in MIJ (Museum IJsselstein)
Ruilbeurs voor vrouwen in het Kinderkwartier
Pubquiz in Café de Stee
Voorlezen met Kleine Jan en Vivian in de
Bibliotheek

Vacature
De gemeente Montfoort, waartoe ook de kern Linschoten behoort,
heeft circa 76 rijksmonumenten, 25 gemeentelijke monumenten
en een beschermd dorpsgezicht. Het waardevolle karakter van
de gemeente wordt niet alleen bepaald door de historische
bebouwing,maar ook door de cultuurhistorische agrarische linten
in het landelijke gebied.
In de gemeente Montfoort is een gemeentelijke monumentencommissie actief. Deze commissie heeft tot taak het gemeente
bestuur te adviseren over aanvragen omgevingsvergunningen
en restauratiesubsidies voor gemeentelijke monumenten, het
gemeentelijk monumentenbeleid, de samenstelling van de
gemeentelijke monumentenlijst en over alle aangelegenheden
die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg
en de cultuurhistorie in het algemeen.
Zij zijn op zoek naar een

enthousiast lid m/v
voor de gemeentelijke monumentencommissie
Voor een evenwichtige samenstelling van onze commissie is het
van belang dat het nieuw lid een opleiding heeft in en/of affiniteit
met monumentenbeleid, architectuurgeschiedenis en cultureel
erfgoed. Daarnaast strekt bekendheid met Montfoort en omstreken
tot de aanbeveling.
De commissie vergadert ongeveer 8 keer per jaar en per
vergadering wordt een presentiegeld vergoed.

27, 28 mei:
28 mei:
28 mei:
28 mei:
28 mei:
28 mei:
28 mei en
11, 13 juni:
28 mei:

Rolling Stones Tribute in Theater Pantalone
Schrijfcafé IJsselstein in de Bibliotheek
Wereldavond tbv Stichting Roemeense
Kinderhulp
Highlands Bandnight bij Highlands IJsselstein
Vrijmarkt rond St. Nicolaasbasiliek
Boekenmarkt in de binnenstad

Rondleiding Omroep Zender Museum
Expositie Schildersgroep Lek en IJssel in
Molenstraat 7 – 9
29 mei:
Open Zondag in de historische binnenstad
2 juni:
Vaartocht naar Lopikerkapel
3, 4 juni:
Podiumfestival
3 juni t/m 29 juli: Expositie Mathieu Snel in de Bibliotheek
5 juni:
Open Kunst Zondag
5 juni:
Laroux met ‘Gekanteld gras’ in Theater
Pantalone
6 t/m 9 juni:
Avondvierdaagse
8 juni:
IJsselstein Schrijft in de Bibliotheek
10 juni:
Vaartocht door de Hollandse IJssel
10 juni:
Highlands Jamsessie bij Highlands IJsselstein
11 juni:
Dag van de Techniek in het Cals College
11 juni:
IJsselsteinse Toertocht
11, 12 juni:
Dansinstituut Jos Dolstra met ‘Circle of Life’ in
het Fulcotheater
11 juni:
Beatles Tribute in Theater Pantalone
12 juni:
Informatieve wandeling langs de route van de
Ommedracht

Als u deskundig bent op één of meer van bovenstaande gebieden,
bekend met de vele aspecten van de monumentenzorg en
geïnteresseerd bent om zitting te nemen in de gemeentelijke
monumentencommissie, dan nodigen we u graag uit om te reageren.
Meer informatie: Voor meer informatie over de functie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de commissie, Hans van Hezik,
telefoon 088 022 5088.
Sollicitaties kunt u binnen veertien dagen richten aan het College
van burgemeester en wethouders van Montfoort, t.a.v. H.van
Hezik, Postadres: Postbus 26 - 3400AA IJSSELSTEIN of per mail
hvanhezik@montfoort.nl

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl
info@ijsselstein.nl

Telefonisch bereikbaar:

ma t/m vr 8.30-17.00 uur
14 030

Openingstijden:
(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

T/m 23 oktober kunt u elke zaterdag en zondag een rondvaart
maken met Stichting Yselvaert door de grachten. Informatie en
kaartverkoop via Uit in IJsselstein, Overtoom 7, 030 6887273.

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

Elke zaterdagmiddag in de zomermaanden (van 4 juni t/m
10 september) worden in de St. Nicolaasbasiliek speciale
rondleidingen georganiseerd.

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

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.

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

06 212 15 202

