GEMEENTE NIEUWS

27 mei 2015

ALGEMENE INFORMATIE

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

TIPS UIT IN IJSSELSTEIN

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

De eikenprocessierups (Thaumetopoea precessionea
linnaeus) en de naam zegt het al, verplaatst zich hoofdzakelijk
in processie in eikenbomen (in rijen achter elkaar). Ze houden
zich ook pluksgewijs op in de eikenboom. Gemeente, provincie
of Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor het beheersen en
bestrijden van de eikenprocessierups op bomen in hun beheer.
Op plaatsen waar veel ongemak van de brandharen is,
probeert men de plaag op een milieuvriendelijke manier te
bestrijden.

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
Raadsvergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdag 4 juni 2015
20.00 uur
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. Op dinsdag 2 juni is
er geen wethouderspreekuur.
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.

OUD PAPIER
O
 ntmoetingskerk, ma t/m za, 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt, gehele week
D
 e Ark van Noach, 28 mei, 8.30-16.30 uur

COLLECTE
P
 rins Bernhard Cultuurfonds, 31 mei t/m 6 juni 2015

RUIMEN VAN GRAVEN OP
DE BEGRAAFPLAATSEN
De gemeente IJsselstein heeft het voornemen om in 2015 en
2016 op de begraafplaatsen De Hoge Akker en Eiteren in
IJsselstein een aantal graven, waarvan de graftermijn is
verstreken, te ruimen. Het betreffen zowel algemene (huur)
graven als koopgraven. De rechthebbenden van de graven, die
bekend zijn bij de gemeente, zijn met een brief hierover
geïnformeerd. Van een aantal graven is de rechthebbende niet
meer te achterhalen. Voor deze gevallen is bij het betreffende
graf een bordje geplaatst met de mededeling dat het graf na
één jaar geruimd zal worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente IJsselstein, eenheid administratie via  14 030 of
* info@ijsselstein.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.

Dit houdt in voor de gemeente IJsselstein dat op openbare
locaties waar veel publiek aanwezig is gespoten wordt met een
biologisch bestrijdingsmiddel.
Locaties IJsselstein:
W. Alexanderdijk/Randdijk
Toegangsweg Nedereindse plas
Parallelweg
O. Nassaulaan
Oostenrijkstraat
Zomerdijk/sportpark IJsseloevers
Begraafplaats Hoge Akkers
Achtersloot
Nabij dierenweide Eitersesteeg
Overlast gevende individuele bomen
Overige locaties worden met waarschuwings-lint gemarkeerd.
Mocht u in uw omgeving eiken processierups constateren
neem dan contact op met ( 40 030 of * info@rmn.nl
Risico voor de volksgezondheid
Vanaf half mei t/m juli verspreidt deze rups zich door vervelling
tot wel 70.000 brandharen per rups. Ga na aanraking van de
rupsen of haren niet krabben en wrijven, maar was of spoel de
huid of ogen goed met water. Was zonodig ook kleren
(op 60°C). Een zachte crème met bijv. Menthol of een gel van
Aloë Vera kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten
contact op met uw huisarts. Als de eikenprocessierups in uw
woonomgeving voorkomt probeer te voorkomen dat brand
haren of nesten de woning binnenwaaien. Houd zandbakken
zoveel mogelijk gesloten en laat geen speelgoed buiten liggen.
Houd er rekening mee dat op plaatsen waar eikenprocessierups aanwezig was brandharen nog geruime tijd voor ongemak
kunnen zorgen.

NL-ALERT GEEFT IN UTRECHT DIRECT
INFORMATIE BIJ EEN NOODSITUATIE
Op 1 juni wordt het NL-Alert controlebericht weer
uitgezonden.
Op maandag 1 juni zendt de overheid rond
12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit.
Aan de hand van dit controlebericht kunnen ook
mensen in Utrecht nagaan of hun mobiel juist is
ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Omdat dit
een controlebericht is, hoeft u niets te doen. Dat is
ook duidelijk aangegeven in het bericht. Heeft u
uw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu naar
 www.nl-alert.nl.
Wilt u ook direct informatie bij een noodsituatie? Zeven redenen om nu NL-Alert in te stellen op uw mobiel:
1. NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met
NL-Alert wordt u door een tekstbericht op uw mobiel direct
geïnformeerd over een (dreigende) noodsituatie. Wel zo makkelijk want de meeste mensen hebben altijd een mobiel bij zich.
2. N L-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedrei
gende situaties, zoals een grote brand, een dreigende
overstroming of noodweer. Met NL-Alert wordt u gewaarschuwd én geïnformeerd over wat er aan de hand is en wat
u op dat moment het beste kunt doen.
3. N L-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met
sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk
overbelast is.
4. NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden alleen
uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven
dus onbekend.
5. Veel toestellen zijn automatisch ingesteld op NL-Alert, op
sommige toestellen moet u dit nog zelf doen. U kunt dit
eenvoudig nagaan op  www.nl-alert.nl.
6. A lleen als u in de directe omgeving van de noodsituatie
bent, ontvangt u een NL-Alert. De aanwijzingen over wat
u het best kunt doen voor uw veiligheid zijn zo concreet
mogelijk. Bijvoorbeeld in welke richting u het gebied moet
verlaten.
7. Twee keer per jaar zendt de overheid een NL-Alert controle
bericht uit. Wanneer u het controlebericht ontvangt, bent u er
zeker van dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. Dit
jaar worden de controleberichten uitgezonden op maandag
1 juni en maandag 7 december rond 12.00 uur.

t/m 31 mei:	Tentoonstelling ‘Aanstormend talent bij MIJ’
en in de Bibliotheek
t/m 31 mei:
‘Bouw mee aan de vliegtuig-mobile’ bij MIJ
t/m 30 juni:	Expositie Sandra Hermans in de
Bibliotheek
t/m 26 juli:
Expositie ‘Lente 15’ in Galerie de Boog
27 mei, 3 juni:	Voorjaarswandeling Historische Kring
IJsselstein (HKIJ)
27 mei:	Voorlezen met kleine Jan en Vivian in de
Bibliotheek
29 mei:	‘De verhalen achter de kunstwerken’ bij MIJ
29 mei:	Benefietavond Roemeense Kinderhulp in
Fulcotheater
30 mei:
Schrijfcafé in de Bibliotheek
30 mei:
Sport & Spel Olympiade in Achterveld
30 mei:	Tuinstekjes ruilmarkt en Kinderdoenatuurmiddag bij Achtersloot 102
30, 31 mei:
Open Tuinenweekend Lopikerwaard
30 mei:
Fulco’s Vocaal Festival
30 mei:
Tribute to the Beatles in Theater Pantalone
31 mei:
Open Zondag met Lentemarkt
31 mei:
Historisch Stadhuisconcert
4, 18 juni:
Vaartocht naar Lopikerkapel
5, 6 juni:
Podiumfestival op het Podium
6 juni:
Dag van de Techniek op het Cals College
6 juni:	‘Kom d’r maar ‘ns op’, improvisatietheater
bij Theater Pantalone
7 juni:
Open Kunst Zondag
12, 26 juni:
Vaartocht door de Hollandse IJssel
12 juni:	Highlands Jamsessie bij Highlands
IJsselstein
13 juni: 	Concert van Best of Five in Theater
Pantalone
15, 27 juni:
Rondleiding Omroep Zender Museum
20 juni t/m	Expositie ‘Uit liefde voor hout van
27 sept:
MIJ’ in MIJ
20 juni:	Highlands Bandnight met Firehouse Mama
in Highlands IJsselstein
21 juni:
Ommedracht O.L.V. van Eiteren
22 t/m 26 juni:
Avond-Fiets-4-Daagse
24 juni:	Voorlezen met Kleine Jan en Vivian in de
Bibliotheek
27 juni:
Schrijfcafé in de Bibliotheek
27 juni:
IJsselsteinse Toertocht
27 juni:	‘That’s life!’, dansvoorstelling in Theater
Pantalone
28 juni:
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.
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.

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.
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING
Achtersloot 114A te IJsselstein, Burgemeester en wethouders
maken bekend dat met toepassing van art. 2.12, eerste lid,
onder a, onder 3e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
een omgevingsvergunning is verleend voor:
Achtersloot 114A, bouwen woning met bijgebouw
De aanvraag is niet in overeenstemming met de regels van het
geldende bestemmingsplan “Achterveld e.o.”. Het college heeft
met toepassing van art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3e Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht afgeweken van de
regels van het bestemmingsplan. Er zijn geen zienswijzen
ingekomen op het ontwerpbesluit en geen wijzigingen aangebracht in de omgevingsvergunning.
De omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende adviezen en
stukken m.i.v. donderdag 28 mei t/m donderdag 9 juli 2015 ter
inzage. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van
het Klantcontactcentrum in het stadhuis Daarnaast zijn de
besluiten en de bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar en
beschikbaar gesteld op  www.ruimtelijkeplannen.nl en
 www.ijsselstein.nl. De omgevingsvergunning is te vinden onder
identificatienummer: NL.IMRO.0353.201411Asloot114A-Va01.

Tegen de beschikking kan vanaf vrijdag 29 mei t/m donderdag
9 juli 2015 beroep worden ingesteld door:
belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen
het ontwerpbesluit;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen
die bij het nemen van het besluit t.o.v. het ontwerp zijn aangebracht.
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 voor
lopige 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.

De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
8 juni 2015 in 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 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
13 mei 2015, Sterkenburg 20 IJsselstein (Z-2015-15356);
plaatsen berging op erfgrens achterzijde en verplaatsen
keuken naar schuur en wijziging kozijn voorzijde woning
19 mei 2015, Achtersloot 33 (Z-2015-16634); slopen bij
gebouw nabij gemeentelijk monument
20 mei 2015, Rakethof 17 (Z-2015-16782); plaatsen opbouw
op bestaande woning
20 mei 2015, Hernhutterslaan 25 (Z-2015-16034); plaatsen
schutting als erfafscheiding

AANVRAGEN VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
17 mei 2015, Luxemburgweg 12 (Z-2015-18231); aanvraag
bouwen, wijziging constructie in woonkamer

Besluit verlenging beslistermijn
19 mei 2015, Energieweg 3 (Z-2015-16610); uitbreiden
locatie Truckdesign

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.

GEMEENTELIJKE
DIENSTVERLENING AANGEPAST

De eerst volgende openbare commissievergadering is op
2 juni 2015 in het stadhuis van Nieuwegein.

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 21 mei:
Werkzaamheden kabels en leidingen, Handelsweg
Werkzaamheden kabels en leidingent, Biezendijk
W erkzaamheden kabels en leidingen, K. Onneslaan,
Archimedesstraat en Techniekweg
Ingebruikname gemeenteterrein t.b.v. steiger, Havenstraat
1 juni 2015
O ntheffing geluidshinder, Herteveld 11, 12 juni 2015
20.00-24.00 uur
18 mei, Talingweide 83 (Z-2015-18195); ontheffing sluitingstijd 19 juni 2015
Overige vergunningen/ontheffingen
Vergunning Wet op de Kansspelen t.b.v. loterij GV Vogel

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

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

