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Inloopspreekuur bestuurder
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.
Vanaf 3 november elke eerste dinsdag van de maand
inloopspreekuur burgemeester Van Domburg van 15.30-16.30
uur. Het wethouderspreekuur schuift hierdoor op.
Burgemeester Patrick van Domburg:
3 november (eerste dinsdag van de maand)
Wethouder Marijke van Beukering:
10 november (tweede dinsdag van de maand)
Wethouder Huib Veldhuijsen:
17 november (derde dinsdag van de maand)
Wethouder Vincent van den Berg:
24 november (vierde dinsdag van de maand)
Naast het vaste spreekuur op de dinsdag, kunt u de
collegeleden via Twitter bereiken. Heeft u een vraag
aan het college van B&W van IJsselstein? Stel uw vraag eens
via Twitter tijdens het Twitterspreekuur. Volg het college via
@IJsselsteinBenW en gebruik #tsijss tijdens het
Twitterspreekuur.
Het eerstvolgende Twitterspreekuur is op dinsdag 27 oktober.

Reinigen en inspecteren riolering
IJsselveld Oost en IJsselveld West.

Geslaagde bijeenkomst brandpreventie
gericht op 65-plussers
In de brandweerkazerne van IJsselstein kwamen op 14 oktober
zelfstandig wonende inwoners van 65 jaar en ouder een broodje
eten. Burgemeester Patrick van Domburg heette de inwoners
welkom en benadrukte het belang van brandveiligheid. De
Veiligheidsregio (VRU) organiseert deze bijeenkomsten regionaal
omdat door de vergrijzing en de veranderingen in de zorg steeds
meer mensen langer zelfstandig blijven wonen. Deze groep blijkt
relatief vaak slachtoffer van branden thuis.
Onder de naam ‘Broodje Brandweer’ waren de ouderen uitgenodigd
voor een gratis lunch en een goed gesprek over brandveiligheid.
De voorlichtingsbijeenkomst had tot doel het (brand)

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.
Programmabegroting 2016

veiligheidsbewustzijn van deze groep inwoners te vergroten.
De brandspecialisten hebben op de risico’s gewezen, zij hebben
vragen beantwoord en gaven tips op maat over brandveiligheid
in woningen. Brand is voor iedereen gevaarlijk, maar sommige
mensen lopen meer risico. Als iemand alleen woont of minder
mobiel is, is het extra belangrijk dat mensen tijdig gewaarschuwd
worden en weten hoe ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen.
Voorop staat dat brand voorkomen moet worden. De brandweer
helpt daar graag bij. Meer informatie over brandveiligheid en de
brandweer staat op w www.vrubrandweer.nl.

Om de kwaliteit en het functioneren van de riolering op orde
te houden start gemeente IJsselstein op 26 oktober 2015 met
het reinigen en inspecteren van haar rioolstelsel in de wijken
IJsselveld Oost en IJsselveld West.
Deze werkzaamheden nemen in totaal ongeveer 6 weken in beslag.
Het reinigen en inspecteren is gewenst om een goede afvoer van
hat afvalwater te blijven waarborgen en eventuele schades aan de
riolering te lokaliseren.
Deze schades worden in een later stadium hersteld. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door Van der Velden
Rioleringsbeheer Utrecht B.V. te Utrecht. Omdat de voortgang
van de werkzaamheden moeilijk te bepalen is, ontvangt u circa
twee dagen voor het uitvoeren ervan een brief van Van der Velden
Rioleringsbeheer B.V. In deze brief staat nadere informatie over de
periode en methode van uitvoeren. Ook worden daarin een aantal
tips gegeven.
Voor informatie: L. van der Zouwen 14 030

• 11 oktober 2015: Griekenlandweg 24 (Z-2015-21983), tijdelijk
plaatsen opbouw op een aanbouw.
• 12 oktober 2015: Hoepelmaker 14 (z-2015-22047), plaatsen
dakkapel
• 13 oktober 2015: Middenweg 31 (Z-2015-22094), verlengen
tijdelijk gebruik door de Snuffelhoek.
• 14 oktober 2015; Havenstraat 20 en 21 (Z-2015-22108),
verbouwing kantoor naar twee appartementen.

Conform artikel 190 van de Gemeentewet ligt vanaf heden voor een
ieder kosteloos ter inzage bij het Klantcontactcentrum:
De Programmabegroting 2016, inclusief
• toelichting en
• meerjarenraming 2017-2019 met toelichting
De begroting is ook via de website (www.ijsselstein.nl) te
downloaden. Aan de raad wordt voorgesteld de ontwerpbegroting
op 5 november a.s. te behandelen.

Welstand en monumenten Midden-Nederland

Aanvragen voor omgevingsvergunningen

Besluiten Algemene Wet bestuursrecht

De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 9 oktober 2015: De Biezen 7 (Z-2015-21947), wijzigen van de
gevel en plaatsen uitgifte automaat.
• 9 oktober 2015: Gagarinhof 8 (z-2015-21958), wijzigen van de
gevel en plaatsen carport.
• 10 oktober 2015: Veerschipper 69 (z-2015-21979), plaatsen
carport/overkapping.

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. Als u

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 3 november 2015
in het stadshuis van Nieuwegein. De kleine commissie (overleg
met de rayonarchitect) is op 26 oktober 2015 in het stadhuis van
IJsselstein

de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met
de bouwbalie via •www.ijsselstein.nl of •14 030.
Besluit omgevingsvergunning
• 12 oktober 2015: Utrechtseweg 22 (Z-2015-21513), bouwen
dakkapel voorkant woning.
• 14 oktober 2015: Prinses Maximahaven 34 (Z-2015-21319),
plaatsen veranda op het dakterras.
• 21 oktober 2015: Zuid IJsseldijk 18 (Z-2015-20817), bouwen
vrijstaande woning
• 21 oktober 2015: Kloosterplantsoen, Paviljoen (Z-2015-21082),
maken van een paviljoen voor speeltuinvereniging.
Intrekken omgevingsvergunning
• 12 oktober 2015: Maria van Henegouwenstraat 17 (Z-201521261), bouwen aanbouw met dakterras (op eigen verzoek)
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 15 oktober:
• Productieweg, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Koperwiekweg, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Zomerdijk en Kerspellaan, werkzaamheden aan kabels en
leidingen
Overige vergunningen/ontheffingen
•

Standplaatsvergunning, Televisiebaan (standplaats 3)

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.

Donkere dagen door uitgevallen
openbare verlichting?
Geef het door! 			
De gemeente wil haar inwoners betrekken bij het beleid en bestuur.
Zij hecht veel waarde aan uw mening en uw ideeën.

Ook als u geen brief ontvangt en/of niet in de leeftijdscategorie
valt, maar u wilt wél graag deelnemen aan het Inwonerspanel, dan
kan dat natuurlijk ook en kunt u zich aanmelden.
Hiervoor kunt u aan a.van.grootheest@duomarketresearch.nl een
e-mail sturen. U ontvangt dan inlogcodes voor uw Persoonlijke
Internet Pagina op www.duomarketresearch.nl/burgerpanels.
Wie doet wat bij openbare verlichting?
Goedwerkende straatverlichting is een gedeelde
verantwoordelijkheid van gemeente en de netbeheerder. Voor een
‘bovengrondse’ storing aan bijvoorbeeld de lamp of lantaarnpaal
zelf is de gemeente verantwoordelijk.

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
m 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
• 06 212 15 202

Het digitale Inwonerspanel is één van de manieren om deze
betrokkenheid te verhogen en uw mening te vragen. Het
Inwonerspanel heeft nu ca 1.200 deelnemers en de gemeente
IJsselstein is altijd op zoek naar nieuwe deelnemers.

De gemeente geeft haar eigen aannemer opdracht om de storing
op te lossen. Wanneer de aannemer constateert dat het gaat
om een storing aan de elektriciteitskabels in de grond die de
straatlantaarns van stroom voorzien, moet netbeheerder Stedin de
storing verhelpen.

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

Wij nodigen u daarom van harte uit mee te doen aan het
Inwonerspanel. U ontvangt 3 á 4 keer per jaar via internet een
vragenlijst van DUO Market Research, het onderzoeksbureau dat de
onderzoeken voor de gemeente verzorgt.

Netstoringen zijn helaas meestal niet direct te verhelpen en duren
vaak meerdere dagen. Bijvoorbeeld omdat eerst de omwonenden
moeten worden geïnformeerd over de geplande stroomonderbreking
vanwege de reparatie aan het net.

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

U bent geheel vrij om deel te nemen aan de onderzoeken. Onlangs
hebben ca 2.000 inwoners een brief/uitnodiging ontvangen om deel
te nemen aan het Inwonerspanel. We zoeken met name deelnemers
in de leeftijd van 25 tot en met 38 jaar.

Ook is vaak de aanvraag van een vergunning nodig, om de grond
open te mogen maken.

Voldoet u of iemand anders in uw huishouden hieraan en wilt u
graag uw mening geven over onderwerpen die voor u en IJsselstein
belangrijk zijn, dan zien we uw aanmelding voor het Inwonerspanel
graag tegemoet.

Geef het door bij Citytec
Zowel gemeenten als Stedin streven naar een snelle oplossing van
storingen en vragen daarbij uw hulp. Werkt de straatverlichting niet
laat u het weten aan Citytec. Via de gemeentelijke website: melding
openbare ruimte of aan Citytec direct. w www.citytec.nl of via
088 - 895 90 00.

Collecte
• Bartimeus Sonnehaert, 25 t/m 31 oktober 2015

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

