GEMEENTE NIEUWS

24 juni 2015

ALGEMENE INFORMATIE

TIPS UIT IN IJSSELSTEIN

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

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.

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
8 www.ijsselstein.nl
* info@ijsselstein.nl
Telefonisch bereikbaar:
ma t/m vr 8.30-17.00 uur
( 14 030
Openingstijden:
Overtoom 1
(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
Calamiteiten en storingen: 06 212 15 202
(buiten kantoortijden)
@gem_ijsselstein Het officiële Twitteraccount van
gemeente IJsselstein. Lees hier over het laatste nieuws,
projecten en werkzaamheden of stel een vraag.
@ijsselsteinBenW Het officiële account van het
college van B&W van de gemeente IJsselstein.
Lees hier over onze activiteiten en besluiten.

CLUSTER/ RAADSVERGADERINGEN
Extra cluster Ruimte
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 24 juni 2015
19.00 uur
raadzaal

Raadsvergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 1 juli 2015
19.00 uur
raadzaal

Reserve raadsvergadering
Datum:
donderdag 2 juli 2015
Tijd:
19.00 uur
Locatie:
raadzaal
Agenda:
Volg de raad op Twitter:
Live-uitzendingen:

 www.ijsselstein.nl/gemeenteraad
@raadIJsselstein
 www.ijsselstein.nl/gemeenteraad

WETHOUDERSSPREEKUUR
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.
Wethouder Marijke van Beukering: eerste dinsdag van de
maand
Wethouder Huib Veldhuijsen: tweede dinsdag van de maand
Wethouder Vincent van den Berg: derde dinsdag van de
maand

TWITTERSPREEKUUR
COLLEGE IJSSELSTEIN
Naast het vaste spreekuur op de dinsdag, kunt u nu ook de
collegeleden via Twitter bereiken. Heeft u een vraag aan het
college van B&W van IJsselstein? Maar heeft u geen tijd om
even binnen te lopen tijdens een spreekuur? Stel uw vraag dan
eens via Twitter tijdens het Twitterspreekuur. Volg het college
via @IJsselsteinBenW en gebruik #tsijss tijdens het
Twitterspreekuur. Het eerstvolgende Twitterspreekuur is op
dinsdag 30 juni.

AFSLUITING UTRECHTSEWEG
Om spoor- en scheurvorming in het wegdek te verhelpen is de
Utrechtseweg tussen de N210 en de Europalaan in het weekend van vrijdag 26 juni vanaf 20.00 uur tot zondag 28 juni tot
20.00 uur afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De
firma Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon B.V.
gaat nieuw asfalt aanbrengen.

START INKOOPPROCES JEUGDHULP 2016
De samenwerkende Lekstroomgemeenten (Houten, Lopik,
Nieuwegein, IJsselstein en Vianen) zijn onlangs gestart met het
proces om de jeugdhulp voor 2016 in te kopen. De gemeenten
kiezen dit jaar voor een traject van zogenaamd ‘bestuurlijk aanbesteden’. Voordeel van deze manier van aanbesteden is meer
ruimte voor lokaal maatwerk en vernieuwing van de jeugdhulp.
Zorgaanbieders die willen, kunnen nog meedoen in dit proces.
Alle informatie over het inkoopproces is te vinden op
 www.houten.nl/ondernemers/aanbestedingen/bestuurlijkeaanbesteding-jeugd-2016.

t/m 30 juni:	Expositie ‘Lente’ van Sandra Hermans in
de Bibliotheek
t /m 26 juli:
Expositie ‘Lente 15’ in Galerie De Boog
t/m 27 sept:	Expositie ‘Uit liefde voor hout van MIJ’ in
Museum IJsselstein
26 juni, 10, 24 juli: Vaartocht door de Hollandse IJssel
t /m 26 juni:
Avond-Fiets-4-Daagse
24 juni:	Voordrachten met muzikaal intermezzo in
Woonzorgcentrum Ewoud
27 juni:
Schrijfcafé in de Bibliotheek
27 juni:
Beeldenwandeling in de binnenstad
27 juni:
IJsselsteinse Toertocht
27 juni:	Zomerspektakel voor jong en oud in de
binnenstad
27 juni:
Rondleiding Omroep Zender Museum
27 juni:	‘That’s life!’, dansvoorstelling in Theater
Pantalone
28 juni:
Open Zondag in de binnenstad
1 juli:	IJsselstein Schrijft met Olga Majeau in de
Bibliotheek
2, 16, 30 juli:
Vaartocht naar Lopikerkapel
4 juli:
Braderie in de binnenstad
4 juli:	IJsselsteinse jeugd musiceert in de Oude
St. Nicolaaskerk
5 juli:
Open Kunstzondag
5 juli:	Thee in de Tuin in Historische Kruiden
tuin, Vestigingsplantsoen
11 juli:	Open Imkerij dag aan de Hogebiezendijk 70
11 juli:	Zomerorgelconcert Martien van der Zwan
in Oude St. Nicolaaskerk
15, 22, 29 juli:
Vertelvaarten voor kinderen
25 juli:
Franse Proeverij in de binnenstad
26 juli:
Open Zondag in de binnenstad
Elke zaterdag en zondag kunt u een rondvaart maken met
Stichting Yselvaert door de grachten. Informatie en kaart
verkoop via Uit in IJsselstein, Overtoom 7,  (030) 688 72 73.
Elke zaterdag t/m 12 september van 14.00-16.00 uur rond
leidingen in de St. Nicolaasbasiliek.
Elke zaterdag t/m 26 september is de Oude St. Nicolaaskerk
geopend van 14.00-16.30 uur.
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.

OUD PAPIER
O
 ntmoetingskerk, ma t/m za, 9.00-17.00 uur
't Kruispunt, gehele week
D
 e Ark van Noach, 25 juni, 8.30-16.30 uur
D
 e Brug, 1 juli, 11.00 uur tot 2 juli, 10.30 uur
D
 e Opstap, 4 juli, 9.00-11.00 uur

COLLECTE
A
 lgemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie,
21 t/m 27 juni 2015

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.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst,  (088) 022 50 00.
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
SCHAPENSTRAAT 4
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf donderdag 25 juni t/m woensdag 5 augustus 2015 het volgende
ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ter inzage ligt:
de ontwerp omgevingsvergunning Schapenstraat 4, gedeeltelijke sloop bijgebouw en nieuwbouw woning
Het college heeft het voornemen om met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3e van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van het
geldende bestemmingsplan “Binnenstad en omgeving”.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken ter
inzage bij het Klantcontactcentrum. Het ontwerpbesluit
is ook digitaal te raadplegen via  www.ijsselstein.nl en
 www.ruimtelijkeplannen.nl. De ontwerp omgevingsver
gunning is daarbij te vinden onder identificatienummer:
NL.IMRO.0353.201504OvSchaap4-On01.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde 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, t.a.v.
mw. S. Tijdink, 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  (088) 022 51 55.
AANVRAGEN VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
12 juni 2015: Kronenburgplantsoen 28 (Z-2015-18923),
maken sparing in bestaande dragende spouwwand
14 juni 2015: Panoven 66 (Z-2015-18930), tijdelijke voor
ziening voor praktijklokaal in bestaande bedrijfshal onderbrengen
16 juni 2015: Overtoom 7 (Z-2015-18994), plaatsen logo/
gevelreclame
12 juni 2015: Basiliekpad 46 (Z-2015-19033), wijziging
bestemming
17 juni 2015: Schaepmanstraat 67 (Z-2015-19020), plaatsen
dakopbouw
17 juni 2015: Havenstraat 48 (Z-2015-19019), plaatsing
dakkapel achterzijde 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 welstands
commissie.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
30 juni 2015 in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
6 juli 2015 in IJsselstein.

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

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in
de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben
ontvangen van Terberg Machines B.V. voor het adres:
Baronieweg 23, 3403 NL, melding heeft betrekking op
verplaatsing van de opslag van gevaarlijke afvalstoffen en
plaatsing opslagtank voor opslag hydraulische olie.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf 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.

Buurtbemiddeling
www.sƟchƟng-pulse.nl

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.
Besluit omgevingsvergunning
19 juni 2015: Wagenmaker 36 (Z-2015-16431), vervangen
raamkozijn voor schuurdeur
19 juni 2015: Hugo Poortmanstraat 28 (Z-2015-17923), vergroten woning door dakterras bij woning te betrekken
24 juni 2015: Benschopperstraat 21 (Z-2015-17183), plaatsen
ACM lichtbak (reclame)
24 juni 2015: Kloosterstraat 1c (Z-2015-16859), plaatsen
nieuwe kozijnen en gevelpaneel veranderen
24 juni 2015: Achtersloot 33 (Z-2015-17962), herindeling
woonboerderij en realisatie parkeerplaatsen
24 juni 2015: Schuttergracht (Z-2014-13427), bouwen 21
woningen, commerciële en horeca ruimte

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
18 juni 2015: Wederik 33 (Z-2015-17360), plaatsen dakkapel
2e verdieping aan voorzijde woning

GEMEENTELIJKE
DIENSTVERLENING AANGEPAST

Buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning
16 juni 2015: Walkade 41 (Z-2015-17653), plaatsen vaste
buitentrap

Voor een afspraak in het stadhuis,
kunt u een afspraak maken via
( 14 030. Kijk voor alle informatie op
8 www.ijsselstein.nl.

Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 15 juni:
Werkzaamheden voor kabels en leidingen, Statensingel 4
Werkzaamheden voor kabels en leidingen, Jolandeplantsoen
Ingebruikname gemeenteterrein voor steiger, Kloosterstraat 11,
8-12 juni 2015
Ingebruikname gemeenteterrein voor materialen, Vinkenerf,
9-21 juni 2015
Ingebruikname gemeenteterrein voor container, Herteveld 12,
5-26 juni 2015
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.

