27 januari 2016

Toekomstvisie begraafplaatsen
De gemeente IJsselstein heeft twee begraafplaatsen in beheer:
De Hoge Akker en Eiteren. (De begraafplaats aan de Groenedijk is
in beheer van de RK Geloofgemeenschap Heilige Nicolaas).
De gemeente beraadt zich over de toekomst van deze
begraafplaatsen de Hoge Akker en Eiteren. Wij betrekken hier graag
onze inwoners bij. Op woensdagavond 3 februari a.s. om 19.30 uur
in het stadhuis aan de Overtoom presenteren wij ons conceptplan
“Toekomstvisie Begraafplaatsen”. Wij horen graag uw mening
of uw wensen en gaan graag met u in gesprek. Wilt u hierbij
aanwezig zijn? Meldt u dan aan op info@ijsselstein.nl o.v.v.
“Begraafplaats” of bel met 14 030.
Eiteren
Midden in onze stad een mooie groene begraafplaats, omringd door
grote bomen. Op deze begraafplaats vinden alleen nog bijzettingen

Inloopspreekuur bestuurder
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 Patrick van Domburg:
Wethouder Marijke van Beukering:
Wethouder Huib Veldhuijsen:
Wethouder Vincent van den Berg:

eerste dinsdag v/d maand
tweede dinsdag v/d maand
derde dinsdag v/d maand
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 23 februari.

plaats. Wij denken erover na om een deel in te richten als stilte
plek. Dat willen wij doen door de begraafplaats te verfraaien met
haagjes en heesters en op plaatsen die vrij komen door het ruimen
van graven (herdenkings)bankjes te plaatsen.
De Hoge Akker
Deze begraafplaats is nog volop in gebruik. Er is een algemeen
gedeelte, en aparte gedeeltes voor de Rooms Katholieken en
de islamieten. Ook is er een urnenplaats en een uitstrooiveld.
Om de functionaliteit van deze begraafplaats te verbeteren zijn
in het conceptvoorstel ideeën opgenomen. We noemen een
paar voorbeelden zodat u een indruk krijgt over de inhoud van
de avond: Toiletvoorziening aula ontsluiten; Bewegwijzering
verbeteren; Gras- en looppaden aanpassen en de inrichting van de
aula te moderniseren; Ook willen we kijken of er vrijwilligers zijn
voor de functie van ‘Voorloper’ tijdens begrafenissen.

Uitreiking Ondernemersprijs 2016
Op dinsdag 2 februari is het dan eindelijk zover, de uitreiking
van de Ondernemersprijs 2016. Wie gaat de Ondernemersprijs
2016 winnen?
De genomineerden mogen zich op deze avond nog even van hun
beste kant laten zien door zichzelf kort te presenteren.
De genomineerden zijn: In de keuken van Tante Cake, Chocolaterie
Zuccotto, Museum IJsselstein,Van den IJssel Bedrijfskleding, Sjonic
Digital Media, Dierenkliniek IJsselstein, Westfort vleesproducten,
Bouwbedrijf van Rooijen Balk en 4DMC.
De ondernemersprijs wordt uitgereikt door de wethouder
Economische Zaken, de heer H. Veldhuijsen.
Voor meer informatie kunt u bellen 14 030 of mailen met
mevrouw H. van den Burg h.vd.burg@ijsslstein.nl

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.

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 31 jan
t/m 6 mrt

E xpositie ‘FotoGein’ in Theater Pantalone
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 28 mrt	
Foto-expositie ‘Omgeving IJsselstein’ van
Tony Buijse in de Bibliotheek
27 jan	
Muzikale voorleesbeleving in de Bibliotheek
27 jan	
Verlichte stadswandeling in de binnenstad
28 jan	
Workshop Poëzie ‘Ontmoetingen’ in de
Bibliotheek
29 jan	
Pop-up Atelier Keramiek op Zolder in de
Bibliotheek
30 jan	
Highlands Bandnight in Highlands
IJsselstein
30 jan	
Schrijfcafé in de Bibliotheek
31 jan	
Open Zondag in de binnenstad
31 jan	
Familie-theatervoorstelling ‘Loet Broedt’ in
Theater Pantalone
31 jan	
Kinderworkshop ‘Blauwdruk maken’ in
Museum IJsselstein
31 jan	
Winterconcert van het IJsselsteins Kamerkoor
in het Historisch Stadhuis
5, 12, 19, 26 feb	
Pop-up Atelier Miep Mozaïek in de
Bibliotheek
6 feb	
Carnavalsoptocht
7 feb	
Open Kunstzondag
7 feb	
Carnaval met de Brulapen in de leutbunker
van Amicitia
12 feb	
Highlands Jamsessie bij Highlands
IJsselstein
13 feb
Camera- en fotokijkdag ‘Laat MIJ maar
schatten!’ in Museum IJsselstein (MIJ)
13 feb
Concert door leerlingen piano- en zangstudio
Jacqueline Dekker in Theater Pantalone
16 feb
Lees & Ontmoet in de Bibliotheek
19 feb
Ontdek het Mahjong-spel in de Bibliotheek
20, 22 feb
Rondleiding Omroep Zender Museum
24 feb
Voorlezen met Vivian en Kleine Jan
24 feb
Rondleiding ‘De verhalen achter de fotografie
en camera’s’ in Museum IJsselstein
24 feb
Verlichte stadswandeling in de binnenstad
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.

Raadsvergadering	
Raadsvergadering: donderdag 28 januari 2016
Aanvangstijd: 20.00 uur
Locatie: raadzaal
Agenda: w www.ijsselstein.nl/gemeenteraad
Volg de raad op Twitter: @raadIJsselstein
Live-uitzendingen: w www.ijsselstein.nl/gemeenteraad

Gast van de Raad
De gemeenteraad ontvangt op donderdag 28 januari 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 - 686 1817.

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.
Vastgesteld bestemmingsplan Landelijk gebied noord en zuid
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 28 januari
2016 gedurende 6 weken het volgende besluit ter inzage ligt:
• Besluit gemeenteraad tot gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Landelijk gebied noord en zuid
zoals vervat in NL.IMRO.0353.201203Lgebied-Vg02
(op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).
Het bestemmingsplan is opnieuw vastgesteld n.a.v. uitspraak van
de Raad van State. In deze uitspraak zijn de artikelen 23 en 34
deels vernietigd. Het voorliggende bestemmingsplan repareert
deze artikelen.

- De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
8 februari 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
• 26 januari 2016: Basiliekpad 42-44 (Z-2016-26984),
gevelreclame voor en zijgevel.
• 26 januari 2016: Basiliekpad 46 (z-2016-27881),
inzake handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Vergunning verleend/A.P.V.

Beroep
Tegen het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Landelijk
gebied noord en zuid kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift
dient te worden ondertekend en bevat tenminste: de naam en het
adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het
besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden van beroep.
Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzieningenrechter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om
voorlopige voorziening dat binnen de beroepstermijn is ingediend
schorst de werking van het besluit op totdat op het verzoek is
beslist. Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een
verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Besluiten t/m 21 januari :
• Collinshof 1, plaatsen container, 12 t/m 22 januari 2016
• Haandrik 19, uitritvergunning
• Maximiliaanstraat, plaatsen container 15 t/m 20 januari 2016
• IJsselstraat, plaatsen container, 8 januari 2016
• Oranje Nassaulaan, hoogwerker div data t/m 31 december 2016
• Televisiebaan, standplaatsvergunning Vishandel Michel Heinen
• Tepestraat, plaatsen Meyra serviceauto op vrijdagen,
1 januari t/m 1 juli 2016
• Tolgaarderlaan, plaatsen container,
14 januari t/m 28 februari 2016
• Zomerdijk, Sanquin mobiele unit div data
t/m 31 december 2016
• Zomerdijk, rijplaten voor hijswerkzaamheden op 2 februari 2016
• Slootjes, doorlopende vergunning voor kraanwerkzaamheden
in 2016

Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit treedt ingevolge artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening daags na afloop van de beroepstermijn
in werking.

Overige vergunningen/ontheffingen

Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 13 januari 2016: Basiliekpad 42-44 (Z-2016-26984),
bouwen en plaatsing gevelreclame in nieuw pand.
• 18 januari 2016: Basiliekpad 46 (Z-2016-27881), inzake
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
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
2 februari 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.

• Collectevergunning KOIJ voor Carnaval, 6 februari 2016
• Melding incidentele festiviteit DTC, Floridalaan 2,
27 januari 2016
• Melding incidentele festiviteit Bar IJsselhal, 29 januari 2016
• Spandoekvergunning Reumafonds, 20 t/m 26 maart 2016
• Spandoekvergunning Nederlandse Hartstichting,
17 t/m 23 april 2016 Collecte
• Spandoekvergunning Longfonds, 22 t/m 28 mei 2016
• Spandoekvergunning KWF Kankerbestrijding,
4 t/m 10 september 2016
• Spandoekvergunning Nierstichting Nederland,
18 t/m 24 september 2016
• Spandoekvergunning Nederlandse Brandwonden Stichting,
9 t/m 15 oktober 2016
• Spandoekvergunning Diabetes Fonds Nederland,
20 oktober t/m 5 november 2016

Dag van de digitale dienstverlening

Oud papier

Woensdag 3 februari a.s. organiseert gemeente IJsselstein de Dag
van de digitale dienstverlening in de hal van het stadhuis. Een
dag om inwoners, ondernemers en medewerkers actief te betrekken
bij de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening en de
website. De gemeente wil weten hoe gebruikersvriendelijk de
website wordt ervaren en staat open voor verbetertips.

Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
Nicolaasschool
De Ark van Noach

Aanleiding
Vorig jaar is de website van
de gemeente vernieuwd.
De website heeft een
grote zoekbalk, waar inwoners direct terecht kunnen met de
vragen die ze hebben. Snel en eenvoudig een afspraak maken,
informatie vinden en producten digitaal aanvragen zijn belangrijke
uitgangspunten. Wat is uw ervaring?
Wat is er te doen?
Op deze dag kunt u als inwoners en ondernemer uw ervaringen
met ons delen en meedoen aan een kort onderzoek van maximaal
15 minuten. Het onderzoek bestaat uit een aantal concrete
opdrachten, die aansluiten bij de meest gestelde vragen aan de
gemeente. Op deze manier krijgt de gemeente inzicht in welke
mate gebruikers uit de voeten kunnen met de website.
Meedoen kan in de hal van het stadhuis én thuis via de pc
via www.ijsselstein.nl
Het is ook mogelijk mee te kijken met een uitgebreid onderzoek naar
de gebruikersvriendelijkheid van de website. Hiervoor zijn inwoners,
een ondernemer, een raadslid en een inwoner met een visuele
handicap gevraagd mee te doen. In dit uitgebreide onderzoek wordt
door observatie, concrete opdrachten en vragen de website getest.
Dit onderzoek is onder begeleiding van een extern bureau. Met de
bevindingen en aanbevelingen gaat de gemeente aan de slag om de
digitale dienstverlening en de website te verbeteren.
Wees welkom en doe mee op woensdag 3 februari
van 9.00 - 20.00 uur in het stadhuis aan de Overtoom

Informatie Belastingsamenwerking
Rivierenland (BSR) over de
Berichtenbox op MijnOverheid
Begin 2015 is BSR aangesloten op de
Berichtenbox van MijnOverheid. Nu ook
de Belastingdienst hiervan intensief
gebruik maakt, sluiten steeds meer
Nederlanders hierop aan. Graag informeren wij u over de wijze
waarop BSR gebruik maakt van de Berichtenbox op MijnOverheid.
BSR verstuurt per jaar ruim 500.000 aanslagen lokale belastingen
en WOZ-beschikkingen. Vorig jaar was 12% van ons klantenbestand
aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Deze 12%
heeft de belastingaanslag van BSR in 2015 niet meer per post
ontvangen, maar digitaal in de Berichtenbox. De verwachting is
dat dit percentage in 2016 oploopt naar 40% en in 2017 naar 80%.
In de toekomst zullen steeds meer documenten door BSR digitaal
beschikbaar worden gesteld. In 2016 biedt BSR naast de aanslag
lokale belastingen ook eventuele aanmaningen en dwangbevelen
via de Berichtenbox aan.
Door het digitaal aanbieden van correspondentie kan BSR besparen
op de kosten voor drukwerk, papier en porto. Voor u als klant heeft
het als voordeel dat u, overal waar een internetverbinding voor
handen is, inzage kunt krijgen in uw (digitale) correspondentie.
Hiermee houdt u het overzicht op uw belastingzaken.
Onze ervaring leert dat er nog veel vragen zijn over het gebruik
van de Berichtenbox op MijnOverheid. Daarom geven wij u graag
antwoord op de meest gestelde vragen. Voor uitgebreide informatie
verwijzen wij u naar www.mijn.overheid.nl
Ben ik verplicht om aan te sluiten op de Berichtenbox?
Nee, indien u de correspondentie van BSR liever per post blijft
ontvangen, dan is dat gewoon mogelijk. Meld u dan niet aan voor
MijnOverheid, of schakel BSR uit indien u reeds aangemeld bent.
Dit kan door in te loggen met uw DigiD op
https://mijn.overheid.nl/instellingen
Wat heb ik nodig om mij te kunnen aanmelden voor
de Berichtenbox?
Om u te kunnen aanmelden voor de Berichtenbox op MijnOverheid
heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze
aanvragen op www.digid.nl.
Hoe word ik geïnformeerd wanneer er correspondentie
voor mij klaar staat?
Indien u een e-mailadres heeft geregistreerd op MijnOverheid,
dan ontvangt u een notificatie per e-mail op het moment dat er
een bericht voor u klaar staat. Zorg er daarom altijd voor dat het
geregistreerde e-mailadres bij MijnOverheid actueel is.
Kan BSR mij aan- of afmelden voor MijnOverheid
of aanpassingen voor mij doorvoeren?
Nee, toegang tot MijnOverheid heeft u enkel middels uw
DigiD. Deze is strikt persoonlijk. U bent dan ook de enige die
aanpassingen kan doorvoeren.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
30 januari 10.00-12.00 uur
3 februari 8.30-16.30 uur

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

Indien u nog vragen heeft, bezoekt u dan onze website
www.bsr.nl. Hier vindt u uitgebreide informatie, actuele zaken
en diverse mogelijkheden om met ons in contact te komen.

Collecte
• Hersenstichting Nederland, 31 januari t/m 6 februari 2016

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

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

Sociaal
Team

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
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

voor ondersteuning
in zorg en welzijn

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

Sociaal Team IJsselstein
info@sociaalteam.nu | www.sociaalteam.nu
030-765 00 26

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

