24 augustus 2016

Ruimen graven De Hoge Akker en Eiteren
Medio september start de gemeente met het ruimen van
eigen(koop)graven aan de begraafplaats Hoge Akker
waarvan de termijn van uitgifte is verstreken. Begin
2017 vinden deze werkzaamheden vervolgens plaats aan
begraafplaats Eiteren.
Rechthebbenden waarvan de namen en adressen bekend zijn,
hebben hierover een schrijven ontvangen. Op de graven waarvan
de nabestaanden niet bekend zijn, staan inmiddels minimaal
1 jaar, bordjes met de mededeling dat we voornemens zijn dit graf
te ruimen en nabestaanden verzoeken contact met de gemeente op
te nemen.
Op de website www.ijsselstein.nl met zoekterm ‘ruimen graven’ en
op het informatiebord op de Hoge Akker is een overzicht geplaatst
met de te ruimen grafnummers.

Contact opnemen
Rechthebbenden waarmee de gemeente nog geen contact heeft
gehad, wordt dringend verzocht alsnog contact op te nemen,
via 14 030 of via ons e-mail adres info.bpa@ijsselstein.nl
Ruimwerkzaamheden op begraafplaats
De aannemer zet tijdens het ruimen van de graven telkens een
grafkamer/deel van de begraafplaats af met doeken. Het is niet
mogelijk bij een ruiming aanwezig te zijn en/of te kijken.
Dit betekent dat tijdens de ruimwerkzaamheden de grafkamer niet
toegankelijk is. Dus ook niet voor nabestaanden die het graf in
deze grafkamer van een dierbare willen bezoeken die niet geruimd
wordt. Deze overlast is helaas onvermijdelijk.
De planning voor het afzetten van de grafkamers publiceren wij op
onze website en op het informatiebord op de begraafplaats.
Herinrichting Hoge Akker
Gedurende deze zelfde periode vinden ook werkzaamheden plaats
voor de herinrichting van de Hoge Akker. Geïnteresseerden kunnen
de ‘Visie herinrichting begraafplaatsen’ op de gemeentelijke
website lezen. www.ijsselstein.nl met zoekterm ‘Begraafplaats’.
Huurgraven
Tot nu toe is een overzicht gemaakt van de te ruimen particuliere
(koop)graven. Inmiddels is ook de procedure gestart voor de
huurgraven voor beide begraafplaatsen waarvan de uitgifte termijn
is verstreken. Nabestaanden worden hiervoor aangeschreven. Wij
verwachten het aanschrijven voor 1 januari 2017 af te ronden.

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 18 sept:	Expositie ‘Graskunst bij MIJ’ in Museum
IJsselstein
t/m 18 sept:	Knutselen, speuren en ontdekken bij
Club MIJ (Museum IJsselstein)
t/m 28 sept:	Zomoooi-expositie ‘Liefde voor dieren’
in de Bibliotheek
24 aug:
NATUURLIJK Schrijven in Kloosterplantsoen
25 aug, 8, 22 sept: Vaartocht naar Lopikerkapel
26 aug:
Inschrijven KPIJ in de Bibliotheek
26 aug:
Foute Zomerfeest op Het Podium
27 aug:
Schrijfcafé IJsselstein in de Bibliotheek
27 aug, 10 sept:	
Zomerorgelconcerten in de
Oude St. Nicolaaskerk
27 aug:
Return To … @hetFoutezomerfeest
28 aug:	Open Zondag met ‘IJsselstein OUTLET’ in
de binnenstad

Kunst- en Hobbymarkt
28 aug:
Open Dag bij Dansschool Dansja
28 aug:	Ontdek vergeten kruiden en eetbare
bloemen met Eetbaar IJsselstein
31 aug:	Voorlezen met Vivian en Kleine Jan in
de Bibliotheek
31 aug:
Schilderen in Café de Stee
2, 16 sept:
Vaartocht door de Hollandse IJssel
3 sept:
IJsselFEstein bij de Kasteeltoren
4 sept:
Open Dag in Theater Pantalone

4 sept:	Familieworkshop bamboe panfluit in MIJ
(Museum IJsselstein)
4 sept:
Open Kunst Zondag
4 sept:	Expositie Schildersgroep Lek en IJssel in
Molenstraat 3, 7 en 9
7 sept:
IJsselstein Schrijft in de Bibliotheek
9 sept:	Highlands Jamsessie bij Highlands
IJsselstein
9 sept:
Hans Dulfer in Theater Pantalone

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

Nieuw onderzoek naar koopgedrag
in de Randstad 2016
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar
het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt,
is op straat vaker winkelsluiting en leegstand
zichtbaar. Gemeenten en provincies zetten zich samen
met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden,
dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo
goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar het
koopgedrag van groot belang.
Begin september start in de Randstad daarom een grootschalig
regionaal onderzoek. Dat onderzoek brengt, net als in 2011,
in beeld waar inwoners van de Randstad boodschappen doen,
winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn
over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het
functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld
en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en
verbeteren van winkelvoorzieningen.
Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de
Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de
gemeente IJsselstein neemt deel aan het onderzoek, dat wordt
uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Cityrun
10 sept:
Open Monumentendag
10 sept:
Cityrun IJsselstein
10 sept:
Beklimming St. Nicolaasbasiliek
10 sept:	Bourgondische Zomeravond in
Kloosterplantsoen
11 sept:	Appelpluk in het openbare groen in
IJsselstein
14, 17, 18 sept:
Ja zuster, Nee zuster in Theater Pantalone
15 sept:	Lezing Jeroen Komen ’Ik kan vliegen’ in
MIJ (Museum IJsselstein)
17 sept:
Kunst- en Hobbymarkt aan de Kasteellaan
17, 19 sept:
Rondleiding Omroep Zender Museum
18 sept:
Proeverij bij MIJ (Museum IJsselstein)
20 sept:
Lees & Ontmoet in de Bibliotheek
T/m 23 oktober kunt u elke zaterdag en zondag een rondvaart
maken met Stichting Yselvaert door de grachten. Informatie en
kaartverkoop via Uit in IJsselstein, Overtoom 7, 030 6887273.
Elke zaterdagmiddag in de zomermaanden (t/m 10 september)
worden in de St. Nicolaasbasiliek speciale rondleidingen
georganiseerd.
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.

Begin september start het veldwerk. In deze periode worden
ook enige honderden inwoners uit IJsselstein uitgenodigd voor
deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies
een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Deelnemen kan
door online een vragenlijst in te vullen. Ook kan het zijn dat het
onderzoeksbureau telefonisch contact opneemt om de vragenlijst
af te nemen. Deelname is natuurlijk vrijwillig maar wordt door de
provincies en uw gemeente zeer op prijs gesteld.
De resultaten van het onderzoek zijn eind 2016 bekend via www.
kso2016.nl . Daar kunt u ook meer informatie over het onderzoek
vinden. Voor vragen kan gemaild worden met info@kso2016.nl .
Voor meer informatie over de achtergrond van deelname:
info@ijsselstein.nl
Voor vragen over het onderzoek:
I&O Research (053 - 482 5000)
info@kso2016.nl

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

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

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.
Ontwerp beschikking ter inzage
Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend
dat vanaf donderdag 25 augustus 2016 tot en met woensdag
5 oktober 2016 het volgende ontwerpbesluit met de bijbehorende
stukken ter inzage ligt:
• Aalbersestraat 2 (Z-2016-30442),
brandveilig gebruiken van Ark van Noach.
Ter Inzage
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende
stukken gedurende bovengenoemde termijn ter inzage. U kunt
de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Stadhuis,
Overtoom 1 te IJsselstein.
Zienswijzen
Gedurende boven genoemde termijn van zes weken kan iedereen
zowel een schriftelijke als mondelinge zienswijze indienen op het
ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders van IJsselstein,
p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC
Utrecht. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten:
naam en adres van de indiener, datum, reden van de zienswijze en
op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het
doorgeven van een mondelinge zienswijze wordt u verzocht een
afspraak te maken via telefoonnummer: 088 – 022 50 00.
Aanvraag omgevingsvergunning
• 2 9 juli 2016: Achtersloot 3 (Z-2016-34925), wijzigen gevel door
plaatsen van pinautomaat.
• 4 augustus 2016: Wegahof 21 (Z-2016-35053),
plaatsen dakkapel.
• 6 augustus 2016: Zuid IJsseldijk 22 (Caravanpark De Voormolen)
(Z-2016-35081), vervangen bestaande toiletruimte.
• 1 1 augustus 2016: Vlamoven 8 (Z-2016-35184),
plaatsen dakkapel voorzijde woning.
• 1 1 augustus 2016: Vlamoven 8 (Z-2016-35182),
plaatsen dakkapel bij balkon achterzijde woning.
• 1 3 augustus 2016: Akkerwinde 11 (Z-2016-35327),
uitbreiden woning.
• 1 3 augustus 2016: Akkerwinde 13 (Z-2016-35328),
uitbreiden woning.
Welstand
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
30 augustus 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
5 september 2016 in het stadhuis van IJsselstein.
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 uit
voering 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.
Omgevingsvergunning verleend
• 8 augustus 2016: Ommedracht 20 (Z-2016-33965),
vervangen en uitbreiden schuur.
• 1 0 augustus 2016: Collinshof 1 (Z-2016-32337),
realiseren aanbouw.

• 11 augustus 2016: Lage Dijk-Noord 18 (Z-2016-33720),
gebruik deel van het pand als kantoor.
• 16 augustus 2016: Vingerhoekhof 6A (Z-2016-33721),
verruimen bestemmingsplan door dienstverlening toe te voegen
t.b.v. vestiging hypotheekkantoor.
• 16 augustus 2016: Tuinensingel 35 (Z-2016-33232),
bouwen dakopbouw.
• 16 augustus 2016: Floridalaan 37 (Z-2016-33785),
plaatsen dakopbouw voor- en achterzijde woning.
• 17 augustus 2016: Kaasmakerlaan 16 (Z-2016-34043),
plaatsen dakkapel voorzijde woning.
• 18 augustus 2016: Zomerdijk 42 (Sportpark IJsseloever)
(Z-2016-32735), onderhoudswerkzaamheden aan
instroomduiker, waterhuishoudingsgemaal en beschoeiing.
• 24 augustus 2016: Nedereindseweg 561 (Z-2016-30899),
renoveren bijgebouw en hier in realiseren van B&B.
De beschikking treedt met ingang van de dag na afloop van de
beroepstermijn in werking tenzij gedurende die termijn beroep is
ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is
beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de
Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. Tevens kunt u
de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. U kunt uw verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.
APV verleend
• Groene Dijk, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Kasteellaan, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Meindert Hobbemalaan, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Middenweg nabij 2, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Noord IJsseldijk nabij 49, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Prinses Beatrixlaan, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Scholeksterweide, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Heer Florisstraat 30, ingebruikname gemeenteterrein,
27 juli t/m 26 augustus 2016
• Kloosterhof, ingebruikname gemeenteterrein,
8 augustus t/m 1 november 2016
• Pekingsingel, ingebruikname gemeenteterrein,
8 juli t/m 2 september 2016
• Walkade 63, ingebruikname gemeenteterrein,
18 juli t/m 26 augustus 2016
• Standplaatsvergunning LEUT Koffie & Thee,
30 juni 2016 t/m 30 juni 2017
• Winkelcentrum De Clinkhoeff; aanpassen in/uitrit

Afval scheiden
Wél bij het oud papier
Schoon en droog
• Kranten en tijdschriften
• Reclamefolders (zonder plastic hoesjes)
• Gidsen en catalogi
• Toegangskaarten
• Boeken en brochures
• Kleine en grote kartonnen dozen
• Papieren zakken en tassen
• Inpakpapier, cadeaupapier
• Eierdozen
• Golfkarton
• Kartonnen opvulling bij producten
• Print- en kopieerpapier (nietjes, paperclips of plakband
zijn toegestaan)
• Schrijfpapier, tekenpapier
• Enveloppen: van papier of karton, ook met venster
Niet bij oud papier
Vies of nat
• Taartdozen met voedselresten en kunststofvensters, pizzadozen,
bakpapier of koffiefilters
• Zakdoekjes, tissues, keukenpapier, luiers, wc-papier
• Behang: papier en vinyl
• Kassabonnetjes
Papier/karton met plastic
• Plastic hoesjes om (reclame-) folders en tijdschriften
• Melk-, yoghurt en sappakken: drankenkartons
• Vloeibaar wasmiddel verpakkingen: vloeistofdicht karton
• Treinkaartjes: met eenmalige chipkaart
• Diepvriesverpakking: karton met plastic binnenverpakking
• Papieren broodzakken: papier en plastic
• Geplastificeerd papier en karton
• Plastic zakken en tassen
• Enveloppen met plastic bubbeltjes
• Ordners en ringbanden
• Plastic opbergmappen

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl
info@ijsselstein.nl

Telefonisch bereikbaar:

ma t/m vr 8.30-17.00 uur
14 030

Openingstijden:
(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

Overige vergunningen en ontheffingen
• Kerstenstraat, buurtbarbecue op 27 augustus 2016
• Melkschuit, burendag opening wijk, 24 september 2016
• Onyxhof, Kornalijnpad, Edelstenenpad, burendag op 24
september 2016
• Panoven 65, ontheffing geluid, 27 augustus 2016
• Paulusschool, speeldag op 16 september 2016
• Sijpesteijn, buurtbarbecue op 27 augustus 2016
• Tolgaarderlaan, buurtbarbecue op 27 augustus 2016

Oud papier
Ontmoetingskerk ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week
Nicolaasschool
3 september 10.00-12.00 uur

Collecte
• Stichting Stop Malaria, 21 augustus t/m 3 september 2016

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

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

