24 februari 2016

Durf jij de uitdaging aan om
30 dagen geen alcohol te drinken?
Meld je dan vandaag nog aan via ggdru.nl/ikpas, vanaf 1 maart a.s.
‘Ik Pas’ is een positieve uitdaging om gedurende een periode geen
alcohol te drinken. Iedereen kan eraan meedoen: individueel of als
groep, bijvoorbeeld samen met vrienden, collega’s of familieleden.

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

Het initiatief ‘Ik Pas’ bouwt voort op eerdere initiatieven in
het buitenland en in Nederland met 30 dagen zonder alcohol.
De resultaten van deze acties zijn erg positief: een grote groep
deelnemers blijkt weken na de acties bijvoorbeeld minder te
drinken, voelt zich fitter en slaapt beter.

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.
Bekendmaking Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen
Op grond van art. 8 besluit register kinderopvang maken
wij bekend dat ingaande 1 maart 2016 peuterspeelzaal
“De Klimladder” (Stichting Pulse) Johan Willem Frisolaan 2
te IJsselstein met uniek registratienummer 120958594 in
het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen
is ingeschreven.
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de
Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat zij meldingen op basis van het Activiteitenbesluit
milieubeheer hebben ontvangen van:
• Gruppo Adanti:
Lorentzlaan 7, 3401 MX. Melding m.b.t. het oprichten van
een groothandel in schoenen.
• Machinefabriek Amersfoort B.V.:
Lorentzlaan 21, 3401 MX. Melding m.b.t. het uitbreiden van het
bedrijf met het naastgelegen pand.
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.
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 08.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 14 februari 2016 Benschopperstraat 36 IJsselstein
(Z-2016-28173) wijziging voorgevel
• 14 februari 2016 Havenstraat 64 IJsselstein (z-2016-28174)
uitbreiding woning
• 15 februari 2016 Boerhaaveweg 4 IJsselstein (z-2016-28204)
plaatsen en legaliseren van lichtbak met reclame uiting
• 16 februari 2016 Singaporestraat 2 IJsselstein (z-2016-28255)
vergroten dakopbouw
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• 16 februari 2016 Hogebiezendijk 86 IJsselstein
(Z-2016-28240) uitbreiding van een 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
1 maart 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
7 maart 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.
Besluit omgevingsvergunning
• 1 7 februari 2016 Boomgaard 112 IJsselstein (z-2015-25966)
verplaatsen voordeur en het maken van een nieuw raam.
• 1 9 februari 2016 Achtersloot 23A IJsselstein (Z-2015-26007)
bouwen bijenstal en kweekkas
• 2 3 februari 2016 Maanlanderhof 9 IJsselstein (Z-2015-26120)
bouwen dakopbouw
• 2 3 februari 2016 Eksterweg 35 IJsselstein (Z-2015-25199)
nieuwbouw vrijstaande woning
• 2 4 februari 2016 Achtersloot 136 IJsselstein (Z-2016-27754)
aanleg boomgaard
Vergunning verleend/A.P.V. Besluiten t/m 18 februari:
• Jacob Marislaan; plaatsen container van 11 maart t/m 31 mei 2016
• Planetenbaan 42, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Ellen Keystraat, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Meindert Hobbemalaan, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Kloosterplantsoen, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Witakker, werkzaamheden aan kabels en leidingen
• Zolderschuit en Trekschuit, werkzaamheden aan kabels en leidingen

Getuigen gezocht van brandstichting

Gast van de Raad

In het carnavalsweekend is er in het openbare toilet op het Podium
brand gesticht met behoorlijke schade tot gevolg. Bent u getuige
geweest van deze brandstichting? De gemeente is op zoek naar
getuigen. Neemt u contact op via info@ijsselstein.nl of via tel. 14030.
U kunt ook kijken op politie.nl waar u een melding kunt doen.

De gemeenteraad ontvangt op donderdag 10 maart 2016 graag weer
gasten van de Raad. Voor een aantal raadsvergaderingen per jaar
is het mogelijk om als VIP-gast de vergadering te bezoeken.
Vooraf geven enkele raadsleden een kijkje achter de schermen,
om u als inwoner kennis te laten maken met het werk van de raad.
U kunt zich opgeven via griffie@ijsselstein.nl of 030 – 6861817.

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.

t/m 6 mrt:	
Expositie ‘Verstreken licht bij MIJ.
Troostbomen: de foto’s en camera’s van
Hans van Ommeren’ in Museum IJsselstein
t/m 6 mrt:	
Expositie ‘Magische momenten bij MIJ.
Nederlands topfotowerk bijeengebracht i.s.m.
DuPho, platform GKf’ in Museum IJsselstein
t/m 6 mrt:	
‘Maak je eigen foto-camera bij MIJ’ in
Museum IJsselstein
t/m 31 maart:	
Foto-expositie ‘Omgeving IJsselstein’ van
Tony Buijse in de Bibliotheek
t/m 15 april	
Expositie ‘Eigen werkelijkheid’ van
Willem van der Wiel in Stadhuis IJsselstein
24 feb:	
Rondleiding ‘De verhalen achter de fotografie
en camera’s’ in Museum IJsselstein
24 feb:	
Voorlezen met Vivian en Kleine Jan in de
Bibliotheek
24 feb:	
Verlichte stadswandeling in de historische
binnenstad
25 feb:	
Lezing ‘Compositie en vormgeving in de
fotografie en kunst’ in Museum IJsselstein
26 feb:
Pop-up Atelier rond Mozaïek in de Bibliotheek
26 feb:	
Concert Chr. Oratorium Vereniging IJsselstein
in St. Nicolaas Basiliek
27 feb:	
Optreden Zeemanskoren in de Ontmoetingskerk
27 feb:
Schrijfcafé in de Bibliotheek
27 feb:
Highlands Bandnight bij Highlands IJsselstein
28 feb:	
Kinderworkshop ‘Kunstprikkels’ in Museum
IJsselstein
28 feb:
Open Zondag in de binnenstad
4 t/m 20 mrt:	
Musical ’Ja zuster, Nee zuster’ in
Theater Pantalone
5 mrt:	
Internationale Vrouwendag in de
Ontmoetingskerk
6 mrt:
Historisch Stadhuis Concert
6 mrt:
Open Kunst Zondag
9 mrt:
IJsselstein Schrijft in de Bibliotheek
14, 19 mrt:
Rondleiding Omroep Zender Museum
15 mrt:
Lees & Ontmoet in de Bibliotheek
17 mrt:
Vrouwendag IJsselstein in het Kruispunt
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.

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 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
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 22 maart.

Speeddatesessie gemeente IJsselstein,
de Baronie, de ViHIJ en ZZPijl bij Sjonic
Woensdagavond 9 maart 2016 gaan ondernemers aan de slag met
hun eigen elevator pitch.
Al voor de derde keer faciliteert de gemeente IJsselstein op
woensdag 9 maart 2016 een speeddatesessie, waarin ondernemers
in IJsselstein elkaar ontmoeten en informeel (bij)praten.
Dit keer vindt de sessie plaats bij Sjonic. Dit bureau realiseert
succesvolle websites, e-mailnieuwsbrieven en online campagnes
voor uiteenlopende klanten. De sessie heeft echter ook een sterk
interactief karakter. Er wordt namelijk geoefend met het opstellen
van een eigen elevator pitch.

Burenoverlast?
Trek op tijd aan de bel
030 688 70 30

Brandweer oefent op 2 maart
in parkeergarage Eiteren 		
Op woensdag 2 maart houdt de brandweer een oefening in parkeergarage Eiteren in IJsselstein. De oefening duurt 19:30 tot ongeveer
21:00 uur. Er wordt een voertuigbrand gesimuleerd met een doorslag
naar de opbergruimte, waarbij ook mogelijk “slachtoffers” aanwezig
zullen zijn. De brandweer zal met een rookmachine rook maken en
met lichteffecten vuur simuleren.

Collecte
• Stichting Jantje Beton, 6 t/m 12 maart 2016
• Amnesty International, 13 t/m 19 maart 2016

Oud papier

Tijdens een zogenaamde elevator pitch presenteert u uw bedrijf,
producten/diensten en onderscheidende kenmerken in 1 minuut.
De elevator pitch heeft zijn naam te danken aan de korte tijd
die je hebt om je verhaal te doen. Deze tijdsduur stemt ongeveer
overeen met de tijd die het duurt om met de lift te gaan. Voor veel
ondernemers is de elevator pitch een lastige klus, want er is zoveel
te vertellen. Toch is het paraat hebben van een elevator pitch
essentieel. Vaak is er namelijk niet langer dan 1 minuut om de
interesse van een potentiële klant te wekken. Het is belangrijk om
dan snel tot de kern te komen.

Ontmoetingskerk, ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt, gehele week
De Opstap, 5 maart 9.00–11.00 uur
De Ark van Noach, 10 maart 8.30-16.30 uur

Algemene informatie

Ook De Baronie, ViHIJ en ZZPijl zijn betrokken bij de speeddatesessie.

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Inschrijven
Tijdens de speeddatesessie bij Sjonic is plaats voor maximaal
40 deelnemers. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
h.v.d.burg@ijsselstein.nl. Aanmelden kan tot vrijdag 4 maart.

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Datum: woensdag 9 maart 2016
Waar:
Sjonic
Edisonweg 1
3404 LA IJsselstein
Tijd:
19.00 – 22.00 uur

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

Buurtbemiddeling
www.sƟchƟng-pulse.nl

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.

