23 december 2015

Knallend het jaar uit,
nieuwe jaar feestelijk inluiden
Op 31 december, middernacht,
luiden we het jaar 2016 feestelijk
in met het afsteken van vuurwerk.
Siervuurwerk kleurt de nacht en
de knallen laten ons weten dat het
nieuwe jaar is begonnen.

Woninginbraak
Oudjaarsavond is een avond vol met gezelligheid en we zoeken
elkaar graag op. Inbrekers doen dit niet. Zij slaan graag hun slag
op oudejaarsavond. Het is al vroeg donker en doordat veel mensen
langere tijd niet thuis zijn kan het dievengilde vaak ongestoord
hun gang gaan. Gelegenheid maak de dief, dus geef hen geen kans!

Maar ik roep u op: Verknal het niet!
Ik roep ouders op erop toe te
zien dat hun kinderen geen illegaal vuurwerk kopen of
afsteken. Elk jaar richt het vuurwerk veel schade aan.

Tips:
•	Vertel uw buren of bekenden als u weg bent, zodat zij een
extra oogje in het zeil kunnen houden.
•	Ziet u onbekende of verdachte personen in de straat?
Spreek hen aan of bel 1-1-2.
•	Laat een bewoonde indruk van het huis achter.
Maak bijvoorbeeld gebruik van tijdschakelaars om de lampen
aan en uit te laten gaan.
• Sluit deuren en ramen en laat de sleutels niet in het slot zitten.
• Leg waardevolle spullen uit het zicht.
•	Meld niet op uw voicemail of via social media dat u niet thuis
bent
•	Op www.politie.nl (Onderwerpen - > Woninginbraak) vindt u
meer informatie over (het voorkomen van) woninginbraak.

Vandalen betalen
Het afsteken van vuurwerk is leuk en het hoort bij de
nieuwjaarsnacht, maar houd het feestelijk en verniel niets!
Ouders let op uw kinderen en aan alle inwoners vraag ik: ‘Zie je
ongeoorloofd gedrag met het afsteken van vuurwerk, spreek de
ander aan. En bent u er getuige van dat er toch spullen kapot
gaan, meld dit aan de politie via tel. 1-1-2. Alleen als we de dader
kennen is het mogelijk de schade te verhalen. En dat zullen we ook
zeker doen. Dit kan voor de dader een flinke uitgave betekenen.
Om u een indruk te geven van de (vervangings)kosten :
Vuilnisbak
€ 575,-Verkeersbord
€ 140,-Wipkip
€ 500,--

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 27 dec:
t/m 31 dec:
t/m 3 jan:
t/m 5 jan:
t/m 6 mrt:

t/m 6 mrt:

23 dec:
Thuiskomen na een inbraak is alles behalve feestelijk.
De politie surveilleert, maar alleen samen maken we het veiliger.
Ik wens u een gezellige en feestelijke jaarwisseling,
Burgemeester P.J.M. van Domburg

23 dec:
23 en 24 dec:
26, 27 dec en 2, 3 jan:

Spelregels vuurwerk
Er zijn een paar belangrijke wettelijke spelregels rond het
afsteken van vuurwerk:
•	vuurwerk kopen: dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag
31 december
•	legaal vuurwerk: vuurwerk koopt u bij winkels die
toestemming hebben voor de verkoop; zij alleen verkopen
het legale, toegestane vuurwerkassortiment
•	het is verboden vuurwerk te verkopen aan personen jonger
dan 16 jaar.
•	vuurwerk afsteken: donderdag 31 december van 18.00 uur tot
vrijdag 1 januari 02.00 uur
•	u pleegt een misdrijf als u zich niet aan deze wettelijke
spelregels houdt.
Afsteken vuurwerk
Wees altijd alert bij het afsteken en kijken naar vuurwerk. Koud
vuurwerk bestaat niet, ook sterretjes worden heet en kunnen

letsel veroorzaken. Gebruik altijd een aansteeklont voor het
afsteken van vuurwerk en plaats het vuurwerk op een stevige
vlakke ondergrond. Bescherm je ogen en die van je (klein)
kinderen met een speciale vuurwerkbril.
Vuurwerkafval
Ruim na de feestelijkheden uw eigen vuurwerkresten op.
Natuurlijk voor een schoner straatbeeld, maar vooral in het
belang van de veiligheid. Jaarlijks raken kinderen ernstig
gewond door vuurwerkresten.
Dus ruim op: Een kleine moeite die veel ellende kan voorkomen.

Keuze voor GGD regio Utrecht
Tot op heden voert Vitras de jeugdgezondheidszorg uit voor de
kinderen van 0-4 jaar. De gemeente IJsselstein is hier op zich
tevreden over, maar de overgang van deze categorie naar de GGD
regio Utrecht biedt voordelen. Door de hele jeugdgezondheidszorg
bij de GGD regio Utrecht te beleggen, is er een betere samenhang
tussen de jeugdgezondheidszorg en de algemene gezondheidszorg
van de GGD en is er meer continuïteit voor kinderen en hun ouders.

Zelfde mensen en adressen
Met de keuze voor de GGD regio Utrecht wordt de samenwerking
met Vitras voor de jeugdgezondheidszorg beëindigd. De gemeente
IJsselstein is blij dat medewerkers van Vitras in dienst komen bij
GGD regio Utrecht. Hierdoor blijven ze de werkzaamheden op de
consultatiebureaus uitvoeren. Voor ouders met kinderen van 0 tot
4 jaar in IJsselstein verandert er daardoor weinig. Vooralsnog blijft
ook de locatie van het consultatiebureau hetzelfde. Alle ouders
krijgen van de GGD regio Utrecht een brief over de overgang per
1 januari 2016.
Meer informatie over de overgang kunt u lezen op
www.ggdru.nl. De GGD regio Utrecht is te bereiken via tel.
(030) 460 00 46 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur) of
mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl

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

8 jan:
9 t/m 31 jan:
9 jan:
9 jan:

Vuurwerk en minicontainers
De grijze, groene en blauwe minicontainers moeten altijd op
uw eigen terrein staan. De komende weken is het raadzaam de
containers binnen of in de tuin te zetten. De containers zijn in
de praktijk een uitnodiging om vuurwerk in te plaatsen. U bent
zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan de containers.

Uitvoering Jeugdgezondheidszorg door één organisatie
Vanaf 1 januari 2016 gaat de GGD regio Utrecht de hele
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitvoeren in de gemeente IJsselstein.
Het gaat om de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4
en 4-18 jaar, die voorheen door twee verschillende organisaties
werd uitgevoerd. De JGZ is bij de meeste mensen bekend vanwege
de contactmomenten op de consultatiebureaus. Hier worden de
kinderen ingeënt, gewogen en gemeten.

27 dec:
3 jan:
8 jan:

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
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 26 januari.
dinsdag 22 september.

16 jan:
19 jan:
22 jan:
24 jan:
27 jan:
27 jan:
30 jan:
31 jan:

E xpositie Jan van Lokhorst en Sjaak
van Rhijn in Galerie de Boog
Expositie ‘Schrijven’ van Fotoclub Ef
Elf in de Bibliotheek
Expositie ‘Winter’ van leerlingen Cals
College in Theater Pantalone
Tentoonstelling ‘Huis van Muis’ in de
Bibliotheek
Expositie ‘Verstreken licht bij MIJ.
Troostbomen: de foto’s en camera’s
van Hans van Ommeren’
Expositie ‘Magische momenten
bij MIJ. Nederlands topfotowerk
bijeengebracht i.s.m. DuPho, platform
GKf’
Verhalen rond het Muizenhuis in de
Bibliotheek
Verlichte stadswandeling in de
binnenstad
Freerunnen met de Kerstman bij City
Run Bash
‘Midden in de Winternacht’ van
Kwibus in Theater Pantalone. Een
winterse musical
Open Zondag in de binnenstad
Open Kunst Zondag
Nieuwjaarsreceptie Gemeente
IJsselstein
Highlands Jamsessie bij Highlands
IJsselstein
Expositie ‘FotoGein’ in Theater
Pantalone
The Dutch Supertramp in Theater
Pantalone
Nieuwjaarsconcert in de Oude St.
Nicolaaskerk
Willie en de Billies met ‘Gezellug’ in
Theater Pantalone
Lees & Ontmoet in de Bibliotheek
Jubileumavond St. Roemeense
Kinderhulp in Fulcotheater
Historisch Stadhuis Concert
Opening Nationale Voorleesdagen in
de Bibliotheek
Verlichte stadswandeling in de
binnenstad
Highlands Bandnight in Highlands
IJsselstein
Familie-theatervoorstelling ‘Loet
Broedt’ in Theater Pantalone

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.

Gewijzigde openingstijden stadhuis
I.v.m. de feestdagen gelden op onderstaande data afwijkende
openingstijden voor het stadhuis.
•	24 december
Het stadhuis is vanaf 12.30 uur gesloten
•	25 december ( 1e Kerstdag)
Het stadhuis is gesloten.
•	Woensdag 31 december (Oudejaarsdag)
Het stadhuis is vanaf 12.30 uur gesloten.
•	Vrijdag 1 januari 2016
Het stadhuis is gesloten.
•	Maandag 4 januari 2016
In verband met een personeelsbijeenkomst is het stadhuis vanaf
10.00 uur geopend

Markt met kerst en 1 januari
Op woensdag 23 december is er markt van 13.00 – 21.00 uur i.p.v.
vrijdag 25 december. Ook is er dan kerstkoopavond van de Baronie en
zijn de winkels open.
Op vrijdag 1 januari is er geen markt.

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.
Mandaatbesluit SAVE IJsselstein 2016
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de
vergadering van 15 december 2015 hebben besloten de uitoefening
van een tweetal bevoegdheden uit de Jeugdwet te mandateren
aan de Stichting Samen Veilig Midden - Nederland. Daartoe hebben
burgemeester en wethouders het Mandaatbesluit SAVE IJsselstein
2016 vastgesteld. Dit mandaatbesluit treedt op 1 januari 2016 in
werking. Het vastgestelde mandaatbesluit ligt met ingang van 23
december 2015, gedurende een aaneengesloten periode van acht
weken, voor een ieder tijdens kantooruren kosteloos ter inzage
bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling een
afschrift van het mandaatbesluit krijgen.
Het mandaatbesluit 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 het mandaatbesluit
opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving, te
raadplegen via: www.overheid.nl.
Budgethoudersregeling gemeenschappelijke regeling
UW Samenwerking, gemeente Montfoort en gemeente
IJsselstein
Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam UW Samenwerking
maakt bekend dat zij in vergadering van 7 april 2014 en de
colleges van burgemeester en wethouders van Montfoort
IJsselstein maken bekend dat zij in hun vergaderingen van 15 april
2014, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, hebben
besloten de Budgethoudersregeling gemeenschappelijke regeling
UW Samenwerking, gemeente Montfoort en gemeente IJsselstein
vast te stellen. De vastgestelde budgethoudersregeling treedt de
achtste dag na publicatie in werking en werkt terug tot en met
1 januari 2014. Tevens hebben zij besloten tot intrekking van
de op 5 november 2013 door de colleges van burgemeester en
wethouders van Montfoort en IJsselstein en op 31 oktober 2013
door het dagelijks bestuur van de UW Samenwerking vastgestelde
Budgethoudersregeling gemeenschappelijke regeling UW
Samenwerking, gemeente Montfoort en gemeente IJsselstein met
terugwerkende kracht per 15 april 2014.

De vastgestelde budgethoudersregeling ligt met ingang van
22 december 2015, gedurende een aaneengesloten periode van
acht weken, voor een ieder tijdens kantooruren kosteloos ter
inzage bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen
betaling een afschrift van de besluiten krijgen.
De vastgestelde budgethoudersregeling 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 zijn de besluiten opgenomen in de Centrale Voorziening
Decentrale Regelgeving, te raadplegen via: www.overheid.nl.
Bekendmaking belastingverordeningen
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 139
Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad van IJsselstein in
de vergadering van 17 december 2015 de volgende (belasting)
verordeningen vastgesteld:
• Verordening Hondenbelasting 2016;
• Legesverordening 2016;
• Verordening Lijkbezorgingsrechten 2016;
• Verordening Marktgelden 2016;
• Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2016;
• Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2016;
• Verordening Rioolheffing 2016;
De belastingverordeningen treden in werking op de achtste dag na
bekendmaking. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2016.
Bovengenoemde verordeningen kunt u vanaf vandaag kosteloos
inzien bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling een afschrift van de stukken krijgen. De verordeningen zijn
elektronisch bekend gemaakt door middel van elektronisch uitgegeven gemeentebladen. Die gemeentebladen zijn gepubliceerd op
en te raadplegen via de volgende internetadressen: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
Tevens zijn de verordeningen opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving, te raadplegen via: www.overheid.nl.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 11 december 2015: Boomgaard 36 (Z-2015-25192), vervanging
oude schuur door schutting met aan tuinzijde overkapping.
• 13 december 2015: Eksterweg/Broeksdijk (Z-2015-25199),
nieuwbouw vrijstaande woning.
• 16 december 2015: Benschopperstraat 14 (Z-2015-25397),

Gratis parkeren rond de jaarwisseling

Is uw hond al aangemeld?

Om mogelijke schade door vuurwerk te voorkomen voorziet
Parkeerservice vanaf maandag 28 december t/m maandag 4 januari
2016 de parkeerbetaalautomaten van ‘vuurwerkkappen’.

Binnenkort controle op het bezit van honden. BSR verzorgt voor
de gemeente IJsselstein de hondenbelasting. Gebleken is dat
niet iedereen de hond heeft aangemeld bij BSR. Daarom gaat BSR
een controle uitvoeren. Heeft u uw hond niet aangegeven voor
hondenbelasting en blijkt uit de controle dat u wel een hond
heeft, dan ontvangt u alsnog een aanslag hondenbelasting en ook
een boete. Voorkom een boete en geef uw hond(en) nu aan bij
BSR. Dit kan via MijnBSR op de website www.bsr.nl (u heeft dan
wel uw DigiD nodig).

In deze periode is het op straat parkeren gratis. Om bezoekers van
de binnenstad aan te moedigen vooral de parkeergarages Eiteren
en Overtoom te gebruiken om hun auto te parkeren, kan ook hier
gratis geparkeerd worden.
Gratis uitrijkaarten
Winkeliers in de binnenstad hebben de mogelijkheid hun klanten
bij aankopen een gratis uitrijkaart te verstrekken voor de
parkeergarages. In bovengenoemde periode doen zij dit niet.
Parkeeractie 2 uur gratis parkeren
Ook de parkeeractie van een tijdwaardenkaart van twee uur gratis
parkeren in de parkeergarages Eiteren en Overtoom bij een aankoop
in onze binnenstad is in deze periode niet van kracht.
Deze actie gaat weer verder vanaf 5 januari 2016.

Oud papier
Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt

reclame op voorgevel winkelpand.
• 16 december 215: Utrechtsestraat 48 (Z-2015-25576),
aanbrengen zonwering en afzuiginstallatie.
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. De eerst
volgende openbare commissievergadering is op 29 december 2015
in het stadshuis van Nieuwegein. De kleine commissie (overleg
met de rayonarchitect) is op 11 januari 2015 in het stadhuis van
IJsselstein
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 14 030.
Besluit omgevingsvergunning
• 14 december 2015: Hugo Poortmanstraat 8 (Z-2015-22623),
bouwen dakopbouw woning
• 17 december 2015: Middengolf 14 (Z-2015-23159),
plaatsen rookgasafvoer aan zijkant woning t.b.v. houtkachel.
• 23 december 2015: Boerhaaveweg 29,31,33,35,37,39,41 en 43
(Z-2015-24165), nieuwbouw winkelruimten, horeca en kantoorruimte.
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 17 december :
• Provides, plaatsen container in 2016 op diverse plaatsen in
IJsselstein
• Televisiebaan, plaatsen hoogwerker op 9 en 10 december 2015
• Schoutenpad/eind Lange Land, plaatsenformatiebord
• Jacob Marislaan, plaatsen containers en bouwkeet van
4 januari t/m 11 maart 2016
• 14 december 2015: Voorstraat 41 (Z-2015-25166), aanwezigheid
twee kansspelautomaten in 2016 in horecabedrijf café Bakkers.
Overige vergunningen/ontheffingen
• Bingoavonden bij De Oase, Stichting Pulse op 8/1, 12/2, 18/3,
8/4, 13/5, 10/6, 9/9, 14/10, 11/11 en 16/12 2016
• Loterij IJTC Groenvliet op 31 januari 2016

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)
ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week

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.

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
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
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.

