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.
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ALGEMENE INFORMATIE

COLUMN RAADSVERGADERING

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Beste inwoners van IJsselstein,

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.

WETHOUDERSPREEKUUR
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.

Zetten wij het welzijn in de hondenpoep?
Dat zou het resultaat zijn van het voorstel van de VVD en LDIJ
om de hondenbelasting af te schaffen en dit te bekostigen
vanuit het welzijnspotje Combinatiefunctionarissen (welzijn,
sport en cultuur) en JOGG (Jongeren op gezond gewicht).
Voor veel partijen was hiermee het spreekwoordelijke ‘stront
aan de knikker’. De raad heeft namelijk afgesproken: geld voor
welzijn moet voor welzijn bestemd blijven. Binnen de begroting
100.000 euro vinden is één, structureel geld vinden voor
structureel beleid is twee. De centen voor het JOGG en
de Combinatiefunctionarissen zijn echter niet structurele rijksmiddelen.
Dit was één van de vele voorstellen die politieke partijen wilden
laten opnemen in de kadernota. De kadernota wordt jaarlijks
in juli vastgesteld waarmee politieke partijen haar beleidsvoorstellen voor het komende jaar vaststellen.
Het werd een politiek boeiende avond omdat het college had
aangegeven geen enkel voorstel te willen honoreren. Ik kan u
zeggen dat hierover wel enig chagrijn was ontstaan.
Wat was er nu politiek zo boeiend aan deze avond?

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 4 en 11 augustus en 1 september
geen wethouderspreekuur. Op dinsdag 18 augustus (wethouder Van den berg) en 25 augustus (wethouder
Veldhuijsen) vinden de spreekuren wel plaats.
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TWITTERSPREEKUUR
COLLEGE IJSSELSTEIN

Supermarkten Panoven-Baronieweg
Het college heeft de raad gevraagd in te stemmen met het plan
dat er op deze locatie 2 supermarkten gebouwd mogen worden, een ‘normale’ super en een tweede prijsvechter (de eerste
prijsvechter staat gepland voor winkelcentrum Clinckhoeff). Dit
gaf een levendige discussie. Een van de meegestuurde stukken was een verzoek van alle andere supermarkt-ondernemers
in IJsselstein die stellen dat er beter afgezien kan worden van
de bouw van een tweede supermarkt aan de Panoven omdat er
dan teveel supermarkten komen. Ook vinden zij dat het onderzoek van het college naar de haalbaarheid van de 2 extra
supermarkten niet objectief is en dat de cijfers ‘naar de
gewenste uitslag’ zijn toegerekend. De cijfers van het CBS over
de populatie van IJsselstein in de toekomst worden bewust
genegeerd en het college gaat uit van meer inwoners dan het
CBS verwacht. Dit laatste was voor de LDIJ reden niet direct
mee te gaan in de collegeplannen. De LDIJ stelde voor een
echt objectief onderzoek te doen naar de haalbaarheid van
2 supers. Helaas vond de meerderheid van de raad dit onnodig
en is besloten in te stemmen met de plannen van het college,
de LDIJ stemde in ieder geval tegen.

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 28 juli.

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 15 aug	Expositie ‘Lente’ van Sandra Hermans in de
Bibliotheek
t/m 27 sept	Expositie ‘Uit liefde voor hout van MIJ’ in
Museum IJsselstein
22, 29 juli
Vertelvaarten voor kinderen
5, 12, 19 aug
24 juli
Vaartocht door de Hollandse IJssel
7, 21 aug
25 juli
Franse Proeverij in de binnenstad
26 juli
Open Zondag in de binnenstad
30 juli
Vaartocht naar Lopikerkapel
13, 27 aug
2 aug
Thee in de tuin in het Vestingsplantsoen
15 aug	Workshop ‘Beeldhouwen in hout’ bij Museum
IJsselstein (MIJ)
17 t/m 21 aug	IJVO vakantieweek aan de Noord-IJsseldijk
23 aug
REactive estafetteloop in het centrum
23 aug
Sportfair & Verenigingenmarkt op het Podium
28 aug
Foute Zomerfeest 2015 op het Podium
29 aug
Open Dag Brandweer IJsselstein
29 aug	Return To … @hetfoutezomerfeest2015 op
het Podium
30 aug:
Open Zondag in de binnenstad

Donderdagavond 2 juli jl. vond het tweede deel
van de vergadering plaats met 2 onderwerpen op
de agenda die ik graag met u wil delen: ‘het
bestemmingsplan Panoven-Baronieweg’ en ‘de
economische visie Ontmoet Ondernemend IJsselstein’.

Dat de 2 kadervoorstellen van de PvdA inzake duurzaamheid
en onderwijs unaniem werden aangenomen is voor ons een
mooi resultaat.
Jammer was wel te moeten constateren dat er weinig publiekelijke belangstelling was voor het bijwonen van deze toch
belangrijke raadsvergadering. Politieke partijen vertegenwoordigen uw belang en proberen uw belang zichtbaar te maken
door beleidsvoorstellen in te dienen. Ik nodig u dan ook van
harte uit de raadsvergadering via de website van IJsselstein
terug te luisteren.
Het is een lange zit maar zeker de moeite waard!
Met vriendelijke groet,
Jeanette de Neijs
Fractievoorzitter PvdA

Inwoners die een indicatie hebben voor ondersteuning vanuit
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen hier
een eigen bijdrage voor. Met ondersteuning bedoelen wij hulp
bij het huishouden, dagbesteding en/of begeleiding bij het
dagelijks leven of een hulpmiddel als een scootmobiel of traplift. Voor deze voorzieningen betalen inwoners elke vier weken
een eigen bijdrage via het Centraal Administratiekantoor (CAK)
aan de gemeente. De zorgaanbieder regelt de aanmelding bij
het CAK en geeft de gegevens over de ondersteuning, als het
gaat om zorg in natura aan het CAK door.

Elke zaterdag en zondag kunt u een rondvaart maken met
Stichting Yselvaert door de grachten. Informatie en kaartverkoop
via Uit in IJsselstein, Overtoom 7,  (030) 688 72 73.
Elke zaterdag t/m 12 september van 14.00-16.00 uur rondleidingen in de St. Nicolaasbasiliek. Elke zaterdag t/m 26 september
is de Oude St. Nicolaaskerk geopend van 14.00-16.30 uur.
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.

Wij raden u aan om alvast geld hiervoor te reserveren. Als het
lastig voor u is om het bedrag in een keer te voldoen, dan kunt
u gebruik maken van de betalingsregeling van het CAK.

COLLECTE

Hoogte eigen bijdrage
De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK bepaald
op basis van het inkomen, vermogen, leeftijd, de samenstelling

Bovengenoemde verordening kunt u vanaf vandaag kosteloos
inzien bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen
betaling een afschrift van de stukken krijgen. Die stukken
zijn voorts opgenomen in de Centrale Voorziening Decent r a l e Re g e l g ev i n g ( w w w.ove r h e i d.n l) e n i n d e
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties
( https://zoek.officielebekendmakingen.nl).
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in
de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), bekend dat zij een melding op basis van het
Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
G.J. van Pijkeren Holding B.V.
E
 nergieweg 3, 3401 MD IJsselstein, melding heeft betrekking op uitbreiden autospuiterij
B. Kemp
A
 chtersloot 158, 3401 NZ IJsselstein, melding heeft betrekking op veranderen inrichting; bouw nieuwe rundveestal en
loods. Hiermee worden tevens de dieraantallen gewijzigd
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.

Economische visie
Het college presenteerde een visie met plannen om meer
bezoekers naar onze stad te trekken. Helaas was het plan niet
erg concreet. Natuurlijk steunt de LDIJ ideeën om de stad te
verbeteren, maar wij willen wel dat deze meetbaar zijn zodat er
achteraf gekeken kan worden of de plannen ook echt gewerkt
hebben. Helaas wordt het voor de LDIJ belangrijke punt
‘betaald parkeren’ in het plan afgedaan met slechts 6 regels in
het 40 pagina’s tellende rapport. Wij zijn van mening dat
betaald parkeren één van de redenen is die de economische
groei van de binnenstad in de weg staat. Sinds de invoering
van het betaald parkeren is het bezoekersaantal met 20%
gedaald wat een aantal winkelsluitingen tot gevolg heeft gehad.
Minder bezoekers betekent minder winkels en dat zal uit
eindelijk leiden tot een versobering van onze mooie stad. De
coalitiepartijen zijn echter bang om eerder genomen beleidskeuzes omtrent het parkeren terug te draaien.
De raad heeft het akkoord gegeven de economische visie
gedetailleerder uit te werken. Na de zomer zal het plan gepresenteerd worden. Dit valt dan gelijk met de presentatie van de
LDIJ omtrent de haalbaarheid van gratis parkeren. Wellicht zijn
beide plannen te combineren met als doel een bruisende en
florerende stad waar wij trots op kunnen zijn.
M. Rademaker
Raadslid LDIJ

VERTRAGING IN VERZENDEN
FACTUREN EIGEN BIJDRAGE WMO

Vertraging in verzenden facturen eigen bijdrage over
1e kwartaal 2015
De verzending van de facturen door het CAK over de eerste
maanden heeft vertraging opgelopen. Een aantal inwoners
heeft tot op heden nog geen factuur ontvangen. Dit komt omdat
het op dit moment technisch nog niet mogelijk is om alle gegevens van de inwoners van de gemeente IJsselstein aan het
CAK door te geven. Het CAK weet daarmee niet welke kosten
er zijn gemaakt en wat ze kunnen doorberekenen. Als u nog
geen factuur heeft ontvangen dan ontvangt u deze de komende weken. Het bedrag van de factuur zal hoog zijn, omdat het
én een factuur is over een langere periode én de wtcg- korting
van 33% is komen te vervallen.

S
 top Malaria, 2 t/m 15 augustus 2015

Voor het eerst moesten ook de coalitiepartijen flink buffelen om
haar beleidsvoornemens ‘binnen’ te harken. Het was geen
gelopen koers dat coalitiepartijen steun kregen van elkaar. Ook
voor de oppositiepartijen was er nu wat te ‘halen’. Ik vond het
geweldig om te zien hoe alle partijen hun voorstellen voor het
voetlicht brachten en het niet zeker was welke partijen zouden
instemmen met het voorgestelde. Voor het eerst heb ik het
gevoel gehad dat het dualisme bestaat, ook in IJsselstein!
Politiek is dan weer boeiend.

BEKENDMAKING VERORDENING ELEKTRONISCHE
KENNISGEVING EN BEKENDMAKING WERK EN
INKOMEN LEKSTROOM
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Werk en Inkomen Lekstroom maakt bekend dat het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen
Lekstroom in de vergadering van 27 mei 2015 heeft besloten
tot de vaststelling van de Verordening elektronische kennis
geving en bekendmaking Werk en Inkomen Lekstroom. Deze
verordening treedt in werking met ingang van de dag na de
dag van deze bekendmaking en werkt terug tot en met
15 april 2015.

van het huishouden en de zorg die u ontvangt. Op de website
van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw maximale eigen
bijdrage is per vier weken. Ga daarvoor naar  www.hetcak.nl
en kies voor ‘Rekenprogramma voor hulp of zorg thuis’. Deze
berekening is slechts een indicatie van het bedrag dat u gaat
betalen. Het daadwerkelijke bedrag op de factuur van het CAK
kan daarom afwijken van de berekening.
Meer informatie
Als u wilt weten wat de hoogte is van uw eigen bijdrage of u wilt
een betalingsregeling treffen dan kunt u meer informatie vinden
op  www.hetcak.nl of u kunt op werkdagen tussen 8.00 en
18.00 uur bellen met het CAK op  0800 - 1925.

Jeugd
Team
voor ondersteuning
bij opgroeien en
ontwikkeling van
kinderen en jongeren

Jeugdteam IJsselstein
ijsselstein@jeugdteam.nu
030-686 99 01 | 06-472 178 26

OUD PAPIER
O
 ntmoetingskerk, ma t/m za, 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt, gehele week

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 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur.
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 50 00.
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN PANOVENBARONIEWEG, VASTGESTELD EXPLOITATIEPLAN
PANOVEN-BARONIEWEG VASTGESTELD BESLUIT
HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 23 juli
2015 gedurende 6 weken de volgende besluiten ter inzage liggen:
Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot
het vaststellen van hogere waarden woningen aan Maria
Montessoristraat 4, 6, 8 en 12 en Panoven 95 (op grond van
art. 110c Wet geluidhinder);
B esluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Panoven-Baronieweg
en bijbehorende onder zoeken als ver vat in
NL.IMRO.0353.201409BPPovenBaron-Va01 (op grond van
art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening);
Besluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd vaststellen
exploitatieplan Panoven-Baronieweg voor het zeker stellen
van het kostenverhaal inzake de ontwikkelingen als voorzien
in het bestemmingsplan Panoven-Baronieweg als vervat in
NL.IMRO.0353201412explPanoven-Va-01 (op grond van
art. 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van
het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn opgenomen
onder het kopje ‘Aanpassingen’ in de Nota van zienswijzen
welke onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.

Het exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van
het ontwerpexploitatieplan. De wijzigingen zijn opgenomen
onder het kopje ‘Aanpassingen’ in de Nota van zienswijzen
welke onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.
Beroep
Gedurende de inzage termijn (vanaf 23 juli 2015) kan
schrif telijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag door:
belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend;
belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen
die zijn aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan en/of het exploitatieplan;
diegenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht.
Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.
Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit
niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om
voor lopige voor ziening (sc hor sing) indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
AANVRAGEN VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
1 juli 2015: Prins Willem Alexanderdijk 45 (Z-2015-19329),
plaatsen dakkapel aan voorzijde
3 juli 2015: Tolgaarderlaan 25 (Z-2015-19375), rookkanaal
aan buitengevel voor houtkachel woonkamer
3 juli 2015: Boedapestlaan 24 (Z-2015-19378), uitbreiden
woning op 1e verdieping d.m.v. extra kamer in de uitbouw
9 juli 2015: Prinses Beatrixlaan 9 (Z-2015-19650), bouwen
dakkapel voorkant woning
10 juli 2015: Benschopperstraat 16 (Z-2015-19696), plaatsen
gevelreclame
11 juli 2015: Dakotahof 11 (Z-2015-19702), bouw dakkapel
voorzijde woning
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.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
28 juli 2015 in het stadhuis van Nieuwegein.
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
3 juli 2015: Kronenburgplantsoen (Z-2015-18923), sparing
in bestaande dragende spouwwand t.b.v. vergroten woon
kamer
8 juli 2015: Weidstraat 9 (Z-2015-18562), aanbrengen gevelreclame voorgevel
10 juli 2015: Panoven 66 (Z-2015-18930), handelen in strijd
met de regels ruimtelijke ordening, tijdelijk gebruiken bedrijfshal voor praktijklessen voor de duur van 2,5 jaar
14 juli 2015: Utrechtseweg 16 (Z-2015-18471), plaatsen dakkapel op voorvlak woning
14 juli 2015: Winkelcentrum Clinckhoeff (Z-2014-13358),
nieuwbouw twee winkelruimtes, twee parkeerlagen en
33 appartementen en renovatie bestaand winkelcentrum en
plaatsen damwand
22 juli 2015: Havenstraat 48 (Z-2015-19019), plaatsen dak
kapel achterzijde woning

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.
2 2 juli 2015: Hogebiezen 21 (Z-2015-18823), handelingen
met gevolgen voor beschermde monumenten, reclame, aanpassen entree bij de toren en plaatsen reclamezuilen bij de
ingang
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 16 juli:
Ontheffing kampeermiddel Boedapestlaan 78,
t/m 19 juli 2015
Doorlopende vergunning Slootjes div. in IJsselstein,
t/m december 2015
Spandoekvergunning SportFair, 14-24 augustus 2015
Ingebruikname gemeenteterrein Utrechtsestraat 56,
6 juli 2015
Ingebruikname gemeenteterrein voor container
H. Poortmanstraat 28, 29 juni t/m 20 juli 2015
Ingebruikname gemeenteterrein voor steiger
St. Nicolaasstraat 5, 13 juli t/m 10 augustus 2015
Ingebruikname gemeenteterrein voor container en steiger
Utrechtsestraat 34, 20 juli 2015
Werkzaamheden voor kabels en leidingen, diverse plekken
in IJsselstein
Werkzaamheden voor kabels en leidingen, Zomerdijk 27
Werkzaamheden voor kabels en leidingen, Zomerdijk 42C
Werkzaamheden voor kabels en leidingen, Achtersloot
Werkzaamheden voor kabels en leidingen, Omroepplein
Werkzaamheden voor kabels en leidingen, Jolandeplant
soen, Panoven en Guyottestraat
Overige vergunningen/ontheffingen
Inzamelen oud papier basisschool De Opstap schooljaar
2015-2016
Inzamelen oud papier basisschool De Brug schooljaar
2015-2016
Inzamelen oud papier Nicolaasschool schooljaar 2015-2016
Inzamelen oud papier Paulusschool schooljaar 2015-2016
Inzamelen oud papier De Trekvogel schooljaar 2015-2016

Sociaal
Team
voor ondersteuning
in zorg en welzijn

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

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

