22 juni 2016

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.
Burgemeester Patrick van Domburg:
eerste dinsdag v/d maand
Wethouder Marijke van Beukering:
tweede dinsdag v/d maand
Wethouder Huib Veldhuijsen:
derde dinsdag v/d maand
Wethouder Vincent van den Berg:
vierde dinsdag v/d maand
In de zomervakantie is er in de periode van 19 juli t/m 16
augustus geen inloopspreekuur.

Oud papier
Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
De Torenuil
Paulusschool
Nicolaasschool
De Ark van Noach

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.
Concept subsidieoverzicht 2017
Het College heeft het concept subsidieoverzicht 2017 vastgesteld.
Daarin staat welk subsidiebedrag het College in 2017 aan de subsidieaanvragers wil toekennen.
Ter inzage
Het concept subsidieoverzicht 2017 ligt van 17 juni t/m 12
augustus 2016 ter inzage. Gedurende die tijd kunt u een zienswijze
indienen. Aan de hand van de zienswijzen kan het college
besluiten om het overzicht te veranderen.
Het concept subsidieoverzicht 2017 kunt u inzien via
www.ijsselstein.nl/subsidie en bij de receptie van het stadhuis.
Zienswijze
U kunt uw zienswijze richten aan Burgemeester en Wethouders van
IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein. Uw zienswijze moet
zijn ondertekend en ten minste bevatten:
1.		 Naam en adres van de subsidie-aanvrager
2.		 De dagtekening
3.		 Het onderwerp waar u een zienswijze op indient
4.		 De onderbouwing van de zienswijze
Indienen zienswijze
Heeft u uw subsidieaanvraag via onze website ingediend?
Dan kunt u uw zienswijze digitaal indienen. U heeft bij het
indienen van uw aanvraag een email met het zaaknummer
en een pincode van ons ontvangen. Hiermee kunt u inloggen
in uw aanvraagzaak en uw zienswijze uploaden. Heeft u uw
subsidieaanvraag op een andere manier ingediend? Dan kunt u
de ondertekende zienswijze mailen naar info@ijsselstein.nl,
onder vermelding van ‘zienswijze subsidieaanvraag 2017’.
Definitief subsidieoverzicht 2017
Het concept subsidieoverzicht wordt in november 2016 vastgesteld,
als de gemeenteraad de begroting voor 2017 vaststelt. De subsidieaanvragers ontvangen in december 2016 de beschikking met de
subsidietoekenning voor 2017.
Verordening Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in
de vergadering van 9 juni 2016 de “Verordening tot 1ste wijziging
van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 – Gemeente
IJsselstein” heeft vastgesteld. Aanleiding tot wijziging van de Huisvestingsverordening is de wijziging van de Woningwet, op grond
waarvan woningcorporaties woningen passend moeten toewijzen.

De verordening treedt in werking m.i.v. de dag volgende op de dag
van bekendmaking.
Bovengenoemde verordening kunt u vanaf vandaag kosteloos inzien
bij de receptie van het Stadhuis, Overtoom 1. Op verzoek kunt u
tegen betaling een afschrift van de verordening krijgen.
De verordening is elektronisch bekend gemaakt door middel van
een elektronisch uitgegeven Gemeenteblad. Dat Gemeenteblad is
gepubliceerd op en te raadplegen via de volgende internetadressen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl en
www.officielebekendmakingen.nl.
Tevens is de verordening opgenomen in de Centrale Voorziening
Decentrale Regelgeving, te raadplegen via: www.overheid.nl.
Ontheffing route vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, ingevolge
artikel 28 Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de
route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:
•	Nefco Services BV, Regterweistraat 15, 4181 CE te Waardenburg,
t.b.v. vervoer van propaan dan wel LPG naar diverse locaties in
de gemeente IJsselstein.
De stukken m.b.t. deze ontheffing liggen ter inzage van 23 juni
t/m 3 augustus 2016. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente IJsselstein,
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein. Het bezwaarschrift moet binnen
zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij
de gemeente zijn ingediend.
De stukken zijn in te zien bij het stadhuis, Overtoom 1 tijdens
openingstijden. Als u een toelichting wenst of de verleende
ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken
met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, telefoon
088 – 022 50 43 of per e-mail: e.pols@odru.nl.

ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
gehele week
14 juni
15 juni 11.30 – 12.30 uur en 18.30 – 19.30 uur
25 juni 10.00 – 12.00 uur
30 juni 8.30 – 16.30 uur

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.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken
met de bouwbalie via www.ijsselstein.nl of tel: 14 030.
Verlengen beslistermijn
• 14 juni 2016: Achtersloot 3 (Z-2016-31530) inbouwen filiaal
Domino’s Pizza op basis van afhaal- en bezorgservice.
•	16 juni 2016: Utrechtsestraat 11 (Z-2016-30934) wijziging
functie bovenverdieping van een pand tot bedrijfsruimte.
Omgevingsvergunning verleend
• 16 juni 2016: Leeuwenburg 75 (Z-2016-28529)
starten Bed & Breakfast
•	16 juni 2016 Schaapmanstraat 43 (Z-2016-32544)
uitbouw 2de verdieping woning
•	22 juni 2016: IJsselstraat 16-16a (Z-2016-30124)
splitsen van een woning van de winkel

Clustervergaderingen
Op dinsdag 28 juni vinden drie gecombineerde clustervergaderingen plaats i.v.m. bespreking van de financiële stukken: jaarrekening 2015 gemeente IJsselstein, voorjaarsrapportage 2016,
de Kadernota 2017 en de financieel perspectiefnota.
Clusters Ruimte, Samenleving en Bestuur

Aanvraag omgevingsvergunning

Dinsdag 28 juni
Aanvang 19.30 – 23.00 uur. (Let op: gewijzigde aanvangstijd)

• 10 juni 2016: Benschopperstraat 45 (Z-2016-33362) plaatsen/
wijzigen reclame aan gevel Anna van Toor filiaal.
•	11 juni 2016: Guldelingpad 1 (Z-2016-33448) wijzigen kozijn
zijgevel woning.
•	13 mei 2016: Podiumweg 1 (Z-2016-33067) plaatsen airco unit.

1. Cluster Ruimte 19:30 – 20:20 uur
		Jaarrekening 2015
		Voorjaarsrapportage 2016
		Kadernota 2017

Welstand en monumenten Midden-Nederland
De aanvragen voor omgevingsvergunningen worden, na beoordeling
op volledigheid en realiseerbaarheid, voor zover van toepassing,
behandeld in de openbare vergadering van de welstandscommissie.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 27 juni
2016 in het stadhuis van IJsselstein.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op 5 juli 2016
in het stadshuis van Nieuwegein.

2. Cluster samenleving 20:30 – 21:20 uur
		Jaarrekening 2015
		Voorjaarsrapportage 2016
		Kadernota 2017
3. Cluster bestuur 21:30 – 23:00 uur
		Jaarrekening 2015
		Voorjaarsrapportage 2016
		Kadernota 2017
		Financieel perspectiefnota

Er even tussenuit?
Laat het ons weten!
Gaat u er even tussen uit? Bedenk dan dat inbrekers nooit vakantie
hebben. Wij proberen als gemeente in samenwerking met de politie
zoveel mogelijk inbraken te voorkomen. Maar u kunt zelf ook veel
doen. Voorkom teleurstelling als u van een geslaagde vakantie
thuiskomt!
De gemeente biedt de Vakantiekaartactie aan. Het werkt
eenvoudig: Bent u minimaal zeven aaneengesloten dagen op
vakantie? Lever dan, minimaal één week voor vertrek, deze kaart
ingevuld in. Wij plannen dan uw woning in de surveillancerondes
van onze toezichthouders in. Dit betekent dus niet dat uw woning
permanent wordt bewaakt, maar met de zichtbare aanwezigheid
van onze toezichthouders schrikken wij het inbrekersgilde af.
Wat moet u doen?
U kunt de Vakantiekaart afhalen in het stadhuis of downloaden op
www.ijsselstein.nl. U mag de gegevens ook doorgeven via de
e-mail aan het adres woninginbraken@ijsselstein.nl.

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)
Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl
info@ijsselstein.nl
ma t/m vr 8.30-17.00 uur
14 030
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

@gem_ijsselstein
Het officiële Twitteraccount van gemeente IJsselstein. Lees hier over
het laatste nieuws, projecten en werkzaamheden of stel een vraag.
@IJsselsteinBenW
Het officiële Twitteraccount van het college van B&W IJsselstein.
Lees hier over activiteiten en besluiten of stel een vraag.

