25 mei 2016

Maak het inbrekers niet te makkelijk
De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op
vakantie zijn of dagje uit gaan. Maar ook de tijd waarin
veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners
van huis zijn of omdat ze een raam open zien staan.
Om het aantal woninginbraken deze zomer nog verder
te verlagen is het belangrijk dat inwoners deze tips
opvolgen:

Dagje weg?
Deur op slot!

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op
uw woning letten en helpen deze een bewoonde indruk te geven.
Door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af
en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te doen.

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld
geluiden vanuit uw woning terwijl u er niet bent) direct de politie
via telefoonnummer 112, het nummer voor spoed, moeten bellen.
Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te
pakken. Naast deze tips, blijft het natuurlijk van belang om te
zorgen voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

Voordat u weggaat:
- Draai uw deur op slot
- Doe uw ramen dicht
- Haal kostbare spullen uit het zicht

Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen (PKVW) en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 of 3
sterren en het ® teken.
Vraag hierover advies aan een PKVW-bedrijf. Voor een GRATIS
advies kunt u terecht bij de firma Blue Star uit Veenendaal.
Telefoon 0318 551802 / 06 54258274
E-mail: info@bluestarveenendaal.nl

Ontmoetingskerk ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week

De gemeente IJsselstein biedt verenigingen, instellingen en
stichtingen de unieke mogelijkheid zich op zaterdag 25 juni 2016 van
11.00 tot 16.00 uur in de binnenstad te presenteren aan de inwoners
van IJsselstein.
Geen Sportfair
De afgelopen twee jaar is de verenigingenmarkt in samenwerking met
de Sportfair georganiseerd op het Podium. Dit jaar hebben we uit
organisatorisch en financieel oogpunt hier niet voor gekozen.
In 2016 organiseren we een verenigingenmarkt in de binnenstad met
marktkramen in de Benschopper- en Utrechtsestraat én in 2017 een
Sportfair/Verenigingenmarkt op het Podium.
Aanmelden
Aanmelden kan via het formulier op de gemeentelijke website
(www.ijsselstein.nl) tot uiterlijk vrijdag 3 juni a.s.

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.

17 mei 2016: Schaepmanstraat 43 (Z-2016-32544), uitbouw
op de tweede verdieping woning.

Hoe ervaren cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke
ondersteuning? De Wmo verplicht gemeenten dit jaarlijks te
meten. Alle gemeenten in Nederland maken gebruik van een deels
gestandaardiseerde vragenlijst voor de Wmo.

Verenigingenmarkt in binnenstad

Burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein
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:

Aanvraag omgevingsvergunning

Oud papier

De enquête wordt schriftelijk afgenomen; inwoners die in 2015
een Wmo-voorziening hadden kunnen vanaf 24 mei 2016 de
schriftelijke vragenlijst ontvangen. De ingevulde vragenlijst kan
gelijk (kosteloos) naar het onderzoeksbureau worden toegestuurd.
Men heeft daarnaast ook de mogelijkheid om de enquête via
internet in te vullen, als men dit prettiger vinden.
Bij vragen kan contact worden opgenomen met de enquêteafdeling
van Companen, telefoon 026-3512532. Mailen kan ook:
enqueteafdeling@companen.nl

WET MILIEUBEHEER

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn
landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om
hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te
dienen en/of beroep in te stellen.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

In dit onderzoek worden mensen met een Wmo-voorziening
gevraagd naar hun ervaring met de toegang om een Wmovoorziening aan te vragen, hun ervaring met de kwaliteit van de
maatschappelijke ondersteuning en het effect dat men ervaart
op de zelfredzaamheid. De gemeente heeft onderzoeks- en
adviesbureau Companen uit Arnhem gevraagd het onderzoek over
het jaar 2015 uit te voeren.

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.

• Stedin Operations B.V. voor het adres: Nabij Dissel 100.
De melding heeft betrekking op het aanpassen van een
gasdrukregel en meetstation.

Vakantiekaart
Bent u minimaal zeven aaneengesloten dagen op vakantie?
Lever dan, minimaal één week voor vertrek, de Vakantiekaart van
de gemeente IJsselstein ingevuld in. Zij plannen dan uw woning in
de surveillancerondes van onze toezichthouders in.
Dit betekent niet dat we uw woning permanent bewaken, maar met
de zichtbare aanwezigheid van de toezichthouders schrikken zij het
inbrekersgilde af. De Vakantiekaart vindt u op:
www.ijsselstein.nl zoekterm vakantiekaart.
Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer.
Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen
en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor zijn.
Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u maar heel even naar
de buren, boodschappen doen of even naar boven om bijvoorbeeld
de was op te hangen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.

Openbare bekendmakingen

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

Cluster / raadsvergaderingen
Cluster Samenleving:
Cluster Bestuur:
Aanvangstijd: 20.00 uur

woensdag 25 mei
donderdag 26 mei
Locatie: raadzaal

Agenda: www.ijsselstein.nl/gemeenteraad
Volg de raad op Twitter: @raadIJsselstein
Live-uitzendingen: www.ijsselstein.nl/gemeenteraad

Bestemmingsplan Derde partiële herziening
bestemmingsplan IJsselstein Zuidoost, Cals college
onherroepelijk
Op 26 april 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State uitspraak gedaan op het beroep dat
was ingesteld tegen het bestemmingsplan ‘Derde partiële
herziening bestemmingsplan IJsselstein Zuidoost, Cals
college’ (NL.IMRO.0353.201406Calscollege-Oh01). De Afdeling
heeft het beroep deels gegrond verklaard.
Daarnaast heeft de Afdeling zelf in de zaak voorzien door in
artikel 1 Begripsbepalingen de omschrijving van ‘school’ aan
te passen.
Met deze uitspraak is het bestemmingsplan ‘Derde partiële
herziening bestemmingsplan IJsselstein Zuidoost, Cals
college’ onherroepelijk geworden. Het onherroepelijke
bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl en de website van de gemeente IJsselstein.
Welstand en monumenten Midden-Nederland
De aanvragen voor omgevingsvergunningen worden, na beoordeling op volledigheid en realiseerbaarheid, voor zover van
toepassing, behandeld in de openbare vergadering van de welstandscommissie.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 30
mei 2016 in het stadhuis van IJsselstein. De eerst volgende openbare commissievergadering is op 7 juni 2016 in het
stadshuis van Nieuwegein.
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 tel: 14 030.
Omgevingsvergunning verleend
13 mei 2016: Kronenburgplantsoen 5 (Z-2016-31579), kappen
tulpenboom
25 mei 2016: Griendweg 4 (Z-2016-31737), verbouwing woonhuis.
25 mei 2016: Imminkplein 3 (Z-2016-30596), plaatsen
veranda achter woning

Reconstructie Touwlaan
Om de verkeersveiligheid te verhogen en de positie van de fietser te
verbeteren wordt de Touwlaan opnieuw ingericht.
Fase 2: Kruispunt Touwlaan-Kasteellaan: 23 t/m 27 mei
Voor het aanleggen van verkeersdrempels is het noodzakelijk het
kruispunt voor alle verkeer af te sluiten. Naar verwachting duurt deze
afsluiting tot uiterlijk vrijdag 27 mei.
Omleidingsroute: Door de werkzaamheden aan het kruispunt is
de binnenstad en zorginstelling Isselwaerde in deze week niet
via de doorgaande route van de Kasteellaan bereikbaar. Er is een
omleidingsroute via de Meernburgerhorn. Deze stellen we open voor
tweerichtingsverkeer. De winkels aan de Kasteellaan blijven bereikbaar
via de Vicarielaan.
Fase 3: Kruising Eiteren-brugdek Hollandsche IJssel:
30 mei t/m 10 juni
Wegdek verbreden en gescheiden fietsstroken aanbrengen.
Omleidingsroute: Brom- en fietsverkeer wordt veilig langs de
werkzaamheden geleid. Autoverkeer wordt omgeleid via Utrechtseweg,
Beneluxweg, Baronieweg, Heemradenlaan, Duizendblad en Lagebiezen.

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)
Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl
info@ijsselstein.nl
ma t/m vr 8.30-17.00 uur
14 030
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.

