23 maart 2016

Boomfeestdag in uitbreiding
IJsselsteinse bos
Tijdens de Boomfeestdag hebben kinderen van
basisschool De Pijler samen met gedeputeerde Mariëtte
Pennarts van de Provincie Utrecht en wethouder Vincent
van den Berg 100 bomen geplant. Het IJsselsteinse
bos wordt verdubbeld in omvang. De kinderen hebben
de aftrap gegeven voor de aanplant van 50.000 bomen.
Zodra de weersomstandigheden gunstig zijn zal de
aannemer op korte termijn deze bomen planten, zodat
in het voorjaar iedereen gebruik kan maken van het
nieuwe bosgedeelte.
Het nieuwe gedeelte van het bos krijgt een parkachtige setting
met onder meer sierlijke bomenlanen, bosvakken, een vlonderpad
over een afgegraven waterpartij. Er zijn verschillende wandelpaden
aangelegd en die zijn verbonden met het oude bos. Bezoekers
kunnen gebruik maken van de plukboomgaard waar fruit- en
notenbomen zijn geplant. Het nieuwe deel van het bos biedt veel
speelruimte en activiteiten voor kinderen. Iedereen is welkom.
Alleen voor honden is in het nieuwe deel een aanlijnplicht.

Informatiepaneel
Het IJsselsteinse bos wordt ook vaak gebruikt voor de Natuuren Milieulessen van BuitenWijs. De kinderen van de Pijler zijn de
afgelopen tijd een paar keer in het bos geweest voor lessen. Wat
zij geleerd hebben, is vervolgens door hen zelf verteld op een
informatiepaneel bij de entree van het nieuwe gedeelte van het
IJsselsteinse Bos. Antwoorden op vragen zoals: Welke dieren zijn er
hier in het bos? Hoe is het bos ontstaan? Hoe houden we het bos met
elkaar schoon? En welke leuke dingen kan je hier in het bos doen?
Schat
Ook is er een schat begraven in het
bos door de kinderen. Uiteraard is de
plek geheim en de inhoud ook. De
kinderen wilde alleen vertellen dat zij
hun toekomstwensen voor het bos hierin
beschreven hebben. Ooit wordt de schat
opgegraven en dan kan iedereen zien of
hun wensen uitgekomen zijn.

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
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

Regionale overstromingskaart
Door de klimaatverandering heeft Nederland steeds vaker te
maken met hevige neerslag. Rivieren moeten meer water afvoeren
en de zeespiegel stijgt. Hoewel we goed beschermd zijn tegen
overstromingen, kan het toch misgaan. Wat dit voor u betekent
kunt u zien op de regionale overstromingskaart, via
www.overstroomik.nl. Om te weten hoe hoog het water bij u in de
buurt kan komen toetst u uw postcode in.
Welke informatie staat op de kaart?
Op de regionale overstromingskaart kunt u zien of uw in een gebied
woont dat getroffen kan worden door een overstroming. De kaart
geeft daarnaast informatie over hoe u uzelf in veiligheid kunt brengen
tijdens een overstroming en welke voorbereidingen u kunt treffen.
Vragen? Bezoek dan de website www.overstroomik.nl
De regionale overstromingskaart is onder andere een initiatief van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in samenwerking met
Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht.

Dat verdient een lintje!

RaadPRaat 
Op donderdagavond 10 maart om klokslag 20.00 uur opent
burgemeester Van Domburg de raadsvergadering. Aanwezig zijn
22 van de 23 raadsleden, drie wethouders en de griffier.
Fijn dat er weer meerdere gasten van de Raad aanwezig zijn, die
vooraf en na afloop van de vergadering worden geïnformeerd
door burgemeester, raadsleden en griffie. Na de opening
bespreken we de agenda, de besluitenlijst van de vorige
vergadering, de ingekomen stukken en mededelingen.
Tot zover verloopt de vergadering voorspoedig, maar dan
begint het politieke spel.
De agenda vermeldt als eerste bespreekstuk de vaststelling
van de Mobiliteitsagenda. In het GVVP (Gemeentelijk Verkeers
en Vervoersplan), staat de ambitie om te komen tot een
gegarandeerd betrouwbare bereikbaarheid ten behoeve van
een sociaal en economisch functioneren binnen IJsselstein.
De mobiliteitsagenda is een middel om aan deze ambitie te
werken. Door een succesvolle constructieve discussie over met
name het fietspad langs de Utrechtseweg, is er een amendement
gewijzigd, maar unaniem aangenomen. Een motie van de VVD
om parkeergarage Eiteren van twee kanten per direct bereikbaar
te maken wordt ingetrokken wegens onvoldoende steun, maar
een onderzoek hiernaar wordt toegezegd.
Het agendapunt Minimabeleid: De complimenten gaan uit naar
de werkgroep Minimabeleid voor hun nuttige werk. Er is nu een
goed overzicht van bestaande maatregelen en mogelijkheden.
Alleen is dit niet bij iedereen bekend, en dit leidt vaak tot

onnodige armoede omdat mensen geen gebruik maken wegens
onbekendheid. Het CDA pleit voor vroege schuldhulpverlening
omdat dit veel ellende kan voorkomen. Maatwerk kan voorkomen
dat mensen afglijden naar armoede.
Na vervolgens acht hamerstukken, gaan we over tot enkele
benoemingen van cluster- en werkgroepleden. Bij deze
nogmaals allen van harte gefeliciteerd met jullie benoeming. Er
wordt nog een motie ‘Vreemd aan de dag’ door D66 ingediend.
Een verzoek aan het college om verkiezingsborden te plaatsen
voor het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne.
Discussie over het effect en de kosten van het plaatsen heeft
geleid tot een hoofdelijke stemming, de motie heeft het nipt
gehaald, dus de borden worden geplaatst.
Tot slot een startnotitie van het CDA over de aanleg van
een herinneringsbos in het IJsselsteinse bos aan de NoordIJsseldijk. Het CDA zegt een oplegnotitie aan te leveren en het
in de cluster van april te bespreken, samen met het plan over
de reconstructie van de begraafplaatsen. Ruim na middernacht
sluit de burgemeester de vergadering
en drinken we samen met de gasten
van de raad nog een glaasje. Bij deze
nodig ik u van harte uit om als gast
van de raad aanwezig te zijn en kennis
te nemen van de werkzaamheden en
procedures van de plaatselijke politiek.
Jos de Wit
Raadslid CDA

IJsselstein is trots op haar inwoners die bereid zijn een stapje
extra te doen, mensen die bovenmatige inspanningen leveren ten
behoeve van de samenleving. Om deze trots te tonen kunnen we
inwoners voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding.
Een eerbetoon aan mensen die het écht verdienen. Iedereen
kan een ander voordragen voor een Koninklijk Onderscheiding.
Misschien kent u ook wel iemand in IJsselstein die een ‘lintje’
verdient. Iemand die zich al vele jaren als vrijwilliger inzet op
maatschappelijk, kerkelijk of sportief terrein. Neemt u dan contact
op met het Kabinet van de burgemeester.
Lintjesregen of Bijzondere Gelegenheid
Elk jaar worden vlak voor 27 april, Koningsdag, in heel Nederland
Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt: de ‘lintjesregen’ of
‘Algemene Gelegenheid”. Maar ook het hele jaar door kunnen bij
‘Bijzondere Gelegenheden’ Koninklijke Onderscheidingen worden
uitgereikt. Bijvoorbeeld een jubileum van een vereniging of
organisatie, of het beëindigen van een belangrijke bestuursfunctie.
Behandeling kost tijd
Omdat meerdere personen de aanvraag toetsen en adviseren
neemt de procedure geruime tijd in beslag. Om de aanvragen voor
de lintjesregen 27 april 2017 te verwerken, dient u de aanvraag
voor de lintjesregen uiterlijk op 1 augustus 2016 in te leveren.
Een voorstel voor een Bijzondere Gelegenheid moet zes maanden
voorafgaand aan de uitreiking worden ingediend.
Kosten:	Voor de behandeling van het voorstel
worden geen kosten in rekening gebracht.
Voor meer informatie:	Elise van Schalkwijk, Chef Kabinetszaken,
tel. 14 030.

Openbare bekendmakingen
Rectificatie
Ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening
bestemmingsplan Zenderpark, Floridalaan’ en ontwerp
beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat
zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening
bestemmingsplan Zenderpark, Floridalaan’ (identificatienummer
NL.IMRO.0353.201603Floridalaan-On01) hebben vastgesteld.
Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling en uitgifte van 8
vrije kavels aan de Floridalaan mogelijk. Daarnaast hebben zij
de ontwerp beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder
vastgesteld.
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beschikking
hogere waarde ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening
bestemmingsplan Zenderpark, Floridalaan’ en ontwerp beschikking
hogere waarde liggen van 24 maart tot en met 4 mei 2016
ter inzage bij het Klantcontactcentrum. Daarnaast is het
ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke
website en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wet geluidhinder
De onbebouwde kavel aan de Floridalaan in IJsselstein is in het
bestemmingsplan ‘Zenderpark’ bestemd als uitwerkingsgebied. De
bestemming ‘Wonen - Uit te werken’ maakt het mogelijk om in het
gebied woningbouw te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan
‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Zenderpark,
Floridalaan’ maakt de bouw van acht vrijstaande woningen
mogelijk.
Het bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het
akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels
van één woning, vanwege het wegverkeer op de Einsteinweg,
hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in
de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid
om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze
voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders wil
voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het
ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente
kan het bestemmingsplan pas vaststellen, nadat de ontheffing
van de voorkeurswaarde is verleend.
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden
gedurende zes weken na deze publicatie zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit indienen. Bent u belanghebbende? Dan kunt u uw
brief richten aan: college van burgemeester en wethouders van de
gemeente IJsselstein, onder duidelijke vermelding van uw naam
en adres alsmede het kenmerk van het betreffende ontwerpbesluit
hogere waarden.
Het ontwerp van het besluit hogere waarden ligt gedurende zes
weken ter inzage, van donderdag 24 maart tot en met woensdag
4 mei 2016.
Inzage van de stukken
Het ontwerp van het besluit hogere waarden met bijbehorende
stukken kunt u tijdens de inzagetermijn inzien bij het
Klantcontactcentrum van de gemeente IJsselstein.
Reageren
U kunt gedurende de genoemde periode uw zienswijze onder
vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Eerste
partiële herziening bestemmingsplan Zenderpark, Floridalaan’
richten aan de gemeenteraad van IJsselstein, per adres
Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht.
Uw zienswijze op de ontwerpbeschikking hogere waarde kunt
u richten aan het college van burgemeester en wethouders van
IJsselstein per adres Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus
13101, 3507 LC Utrecht. Het is niet mogelijk om uw zienswijze
per e-mail in te dienen.
Wet geluidhinder
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend
dat zij bij besluit van 25 februari 2016, kenmerk IenM/BSK2016/47380, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en
vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare
waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels
van woningen gelegen aan de wegen “Achtersloot, Industrieweg,
Italielaan en Utrechtseweg” te IJsselstein, gemeente IJsselstein,
vanwege de wegen “Achtersloot, Baronieweg en Utrechtseweg”
mogen ondervinden.
Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder
heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld
die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting,
vanwege de wegen “Achtersloot, Baronieweg en Utrechtseweg”,
op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde
waarden.
Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder
heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld
die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting,
vanwege de wegen “Achtersloot, Baronieweg en Utrechtseweg”,
binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in
artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde
binnenwaarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken
liggen met ingang van donderdag 24 maart 2016 gedurende de
bezwaartermijn ter inzage bij:
- het klantcontactcentrum de gemeente IJsselstein, op werkdagen
van 09.00 uur tot 15.00 uur en op woensdagavond van 18.00
uur tot 20.00 uur, en;
- het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden)
gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van
deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf
telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering
Verkeerslawaai (0348 – 487 450).
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met
de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de
geluidsbelasting.
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een
bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van
een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de
Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan
met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van
publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden
gericht aan:
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB WOERDEN
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste
de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden van het bezwaar.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
25 februari 2016 Kloosterhof 12 (Z-2016-28711):
uitbreiding woning
12 maart 2016 Imminkplein 3 (z-2016-30596):
plaatsen veranda achter de woning
14 maart 2016 Leeuwenburg 49 (z-2016-30720):
plaatsen houten overkapping.
14 maart 2016 Baronieweg 23a (z-2016-30696):
nieuw te maken inrit
16 maart 2016 Boerhaveweg (Z-2016-30753):
aanleggen uitrit naar te verleggen Boerhaveweg
16 maart 2016 Groene Dijk 50 (z-2016-30791):
realiseren 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
welstandscommissie.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
29 maart 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
4 april 2016 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.
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. Als u de besluiten in wilt zien
kunt u hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie
via www.ijsselstein.nl of
14 030.

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 30 mrt	
Foto-expositie ‘Omgeving IJsselstein’ van Tony
Buijse in de Bibliotheek
t/m 31 mrt	
Mini-expositie Guillaume Monné in de
Bibliotheek
t/m 3 april	
Viltexpositie Karen Bruinsma in Theater
Pantalone
t/m 15 april	
Expositie ‘Eigen werkelijkheid’ van Willem van
der Wiel in Stadhuis IJsselstein
t/m 9 mei	
Expositie hobbyclub in woonzorgcentrum
Ewoud
t/m 29 mei	
Expositie ‘Aanstormend Talent bij MIJ’ (Museum
IJsselstein)
25 mrt
Pop-up Atelier Dick Versluis in de Bibliotheek
26 mrt
Schrijfcafé in de Bibliotheek
26 mrt
Beklimming St. Nicolaasbasiliek
26 mrt
Highlands Bandnight bij Highlands IJsselstein
27 mrt
Live muziek met Le Brock in Café de Stee
29 mrt	
LOS Muziektheater met ‘Total LOS’ in
Fulcotheater
30 mrt	
Voorlezen met Vivian en Kleine Jan in de
Bibliotheek
30 mrt	
het IJsselsteins Dictee in de Bibliotheek
30 mrt	
Verlichte stadswandeling in de historische
binnenstad
1 april t/m
31 mei	
Expositie ‘Vezel & Textiel’ van Gea Andriessen
in de Bibliotheek
1, 2, 8, 9 april	
Theatergroep De Schakel met comedy
‘Uitgeteld’ in Fulcotheater
1, 8, 15, 22,
29 april
Pop-up Atelier Lies Talsma in de Bibliotheek
2 april	
Concert IJsselsteins Fanfareorkest Excelsior
en fanfare De Peelklank uit Ysselsteyn in het
Kruispunt
2 april	
Willie en de Billies met Hollandse hits in
Theater Pantalone
3 april 	
Filosofeerworkshop ‘Kunstprikkels’ in Museum
IJsselstein (MIJ)
3 april	
Opening speeltuinseizoen in Speeltuin
Kloosterplantsoen
3 april	
Open Kunst Zondag in de binnenstad
3 april	
Artez/HKU Saxophone Orchestra in Theater
Pantalone
6 april	
IJsselstein Schrijft in de Bibliotheek
8, 9 april	
High Heels Event op het Podium
9 april	
Sing In, workshop Vrouwe IJsselstein Swingt in
Theater Pantalone
10 april
Lente Bokkentocht in de regio
11, 23 april
Rondleiding Omroep Zender Museum
17 april
Live muziek met Le Brock in Café de Stee
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.

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:

Verleende APV

Openingstijden:
(alleen op afspraak)

11 maart 2016 Panoven 10a (z-2016-28826):
ontheffingen sluitingstijd maart en april 2016
11 maart 2016 Heemradenlaan 3 (z-2016-29622):
ontheffing sluitingstijd 23 april 2016

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

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

Oud papier
Ontmoetingskerk
’t Kruispunt
Paulusschool
De Opstap

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

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
16 maart 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur
2 april 9.00–11.00 uur

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

