19 augustus 2015

Wie wint de Ondernemersprijs 2016?
Draag uw favoriete bedrijf voor!
Het Economisch Platform IJsselstein (EPIJ) daagt ondernemers en inwoners uit kandidaten voor
te dragen voor de vierde editie van de Ondernemersprijs. Met deze prijs beoogt het EPIJ de stad
IJsselstein te promoten als prettige werklocatie en wordt de ondernemer in het zonnetje gezet,
omdat hij/zij een onderscheidende bijdrage levert aan de economie van IJsselstein. Bijvoorbeeld
door opvallend ondernemerschap, het creëren van lokale werkgelegenheid, het verkopen van een
innovatief product of door een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid.
Jury Ondernemersprijs 2016
De jury bestaat uit mevrouw Marieke
Stigter, de heren Arie Langerak en Ronald
van Zoest, allen namens het EPIJ.
Alle aanmeldingsformulieren worden
vertrouwelijk behandeld. De naam van
de voordrager wordt niet aan derden
bekend gemaakt.
De prijswinnaars van de Ondernemersprijs 2014

De prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt. Er zijn twee praktische
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de prijs, te weten:
vestiging in IJsselstein en een inschrijving in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel.
Drie categorieën
De ondernemersprijs wordt verdeeld over drie categorieën.
Het onderscheid ligt op het aantal formatieplaatsen:
• 1 tot 10 fte
• 10 tot 50 fte
• 50 of meer fte
Uit alle inzendingen worden per categorie drie genomineerden
geselecteerd.

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 w www.ijsselstein.nl.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 6 augustus 2015 Hugo Poortmanstraat 9 (z-2015-20279),
aanbrengen van een dakopbouw.
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.
Besluiten Algemene Wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden bin
nen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaar
schrift 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. Als u
de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met
de bouwbalie via w www.ijsselstein.nl of • 14 030.
Besluit omgevingsvergunning
• 3 augustus 2015 Wederik 33 (Z-2015-17360), plaatsen dakkapel
op 2e verdieping aan voorzijde van de woning.
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
De aanvragen voor 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 25
augustus 2015 in het stadshuis van Nieuwegein. De kleine
commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 31 augustus 2015
in het stadhuis van IJsselstein.
Buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning
• 7 augustus 2015 Italiëlaan 19 (Z-2015-18678),
het plaatsen van een dakkapel.

Aanmelden
Het voordragen van kandidaten doet
u via het aanmeldingsformulier.
Het formulier vindt u op het
Ondernemersloket van de website
w www.ijsselstein.nl
Inwoners en ondernemers kunnen
tot 1 oktober 2015 kandidaten
voordragen.
Save the date
De feestelijke uitreiking is op
maandag 8 februari 2016.

Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 13 augustus
• Werkzaamheden kabels en leidingen, Trekschuit
• Verplaatsen van een lichtmast, Wederik
•W
 erkzaamheden kabels en leidingen en een lichtmast,
Heemradenlaan
• I ngebruikname gemeentegrond, container op parkeerplaats
St. vd Wielenlaan, 7 t/m 11 augustus 2015
• I ngebruikname gemeentegrond, container op parkeerplaats
Teenschillerlaan, 10 augustus 2015
• I ngebruikname gemeentegrond, container op parkeerplaats
Hr. Frederikstraat 4, 14 t/m 21 augustus 2015
• I ngebruikname gemeentegrond, container op parkeerplaats
J. v. Deventerstraat, 17 augustus t/m 5 september 2015
• Verjaardagsfeest Sagittapad, 19 augustus 2015
Overige vergunningen/ontheffingen
• Ontheffing geluid Nasahof 12, 14 augustus 2015
• Ontheffing geluid Hogebiezendijk 27, 5 september 2015
•O
 ntheffing vervoer gevaarlijke stoffen Lesli Vuurwerk,
15 november 2015 t/m 31 januari 2016
•O
 ntheffing vervoer gevaarlijke stoffen Broekhoff Vuurwerk,
15 november 2015 t/m 31 januari 2016
• Inzamelen oud papier Agnesschool, schooljaar 2015-2016
Melding Activiteitenbesluit
• T he NextShop Group BV voor het adres:
Edisonweg 21C, 3404 LB IJsselstein, de melding heeft
betrekking op het oprichten van een webwinkel.
•N
 ieuw Testamentische Gemeente voor het adres:
Duitslandstraat 9, 3402 TJ IJsselstein, de melding heeft
betrekking op het oprichten van een kerk waar tevens
maaltijden worden bereidt.
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:

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.
In verband met de zomervakantie is er op 1 september
geen wethouderspreekuur. Op 25 augustus (wethouder
Veldhuijsen) vindt het spreekuur wel plaats.

Twitterspeekuur college IJsselstein
Naast het vaste spreekuur op de dinsdag, kunt u nu ook de college
leden 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 25 augustus.

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

Sociaal
Team
voor ondersteuning
in zorg en welzijn

Sociaal Team IJsselstein
info@sociaalteam.nu
030-765 00 26

Collecte
• Stichting Roemeense Kinderhulp: 16 t/m 29 augustus 2015

Oud papier
Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
w 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
tel. 06 212 15 202

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA
Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur.

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

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u
hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, • 088 022 5000.

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

