28 april 2016

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.
Reglement Burgelijke Stand IJsselstein 2016 en
Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar
burgelijke stand
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de
vergadering van 26 januari hebben besloten tot vaststelling van
bovengenoemd reglement en rechtspositieregeling.
Het Reglement Burgerlijke Stand IJsselstein 2016 treedt
na publicatie in werking. De Rechtspositieregeling voor de
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente IJsselstein treedt na publicatie in werking en werkt
terug tot en met 1 januari 2016.
De Rechtsrechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand van de gemeente IJsselstein van 1 januari
2001 is per 1 januari 2016 ingetrokken.Bovengenoemd reglement
en rechtspositieregeling kunt u vanaf vandaag kosteloos inzien bij
het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling een
afschrift van de stukken krijgen.
Het reglement en de rechtspositieregeling zijn elektronisch
bekend gemaakt door middel van een elektronisch uitgegeven
Gemeentebladen. De Gemeentebladen zijn gepubliceerd op en
te raadplegen via de volgende internetadressen: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
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Of heeft u een foto met verhaaltje voor ons over de Idylle?
De werkgroep Idylle ontvangt ze graag voor onze website en
facebookpagina.
https://idylleijsselstein.wordpress.com/
http://www.vlinderstichting.nl/idylle/
facebook: IdylleIJsselstein

De Idylle is geopend!

Welstand en monumenten Midden-Nederland

Met de hulp van vier toffe meiden van basisschool De Torenuil heeft
wethouder Vincent van den Berg onze IJsselsteinse Idylle geopend.
Langs de geluidswal aan de Weg der Verenigde Naties komen veel
vaste planten met bloemen te staan.

In de derde week van april is de geluidswal ingezaaid. De
openingshandeling was een klein feestje, van de vrijwilligers die
de Idylle hebben bedacht, de mensen die – ook vrijwillig – in het

De aanvragen voor omgevingsvergunningen worden, na beoordeling
op volledigheid en realiseerbaarheid, voor zover van toepassing,
behandeld in de openbare vergadering van de welstandscommissie.

seizoen elke week vlinders tellen, de gemeente, de vlinderstichting,
de bijenhouders, het IVN en de kinderen. De meisjes hebben
symbolisch een stukje ingezaaid, en samen met de wethouder het
bord onthuld. Er kan fijn gewandeld worden op de geluidswal en dat
blijft ook zo! Ook komen er lessen waar de basisscholen op kunnen
intekenen. Die lessen gaan niet alleen over vlinders, maar ook over
andere insecten en over de bloemen en planten waar ze hun voedsel
halen en hun eitjes afzetten. Aan de binnenkant van de geluidswal
tellen de vrijwilligers ook. Vorig jaar zijn daar al tien soorten
vlinders waargenomen en als de Idylle eenmaal groeit en bloeit
gaan we grotere aantallen zien.

Netwerkbijeenkomst
voor ondernemers

Meldt u aan bij Hennie van den Burg h.vd.burg@ijsselstein.nl

• De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
2 mei 2016 in het stadhuis van IJsselstein.
• De eerst volgende openbare commissievergadering is op
10 mei 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

Op dinsdag 17 mei organiseren de ondernemersverenigingen in
samenwerking met de gemeente een netwerkbijeenkomst voor alle
ondernemers van IJsselstein. Deze avond staat onder meer in het
teken van 'de vitale werknemer'. Aan een aantal thematafels gaan
ondernemers met elkaar in gesprek.
Alvast een tipje van het tafelkleedje oplichten?
De heer George Terberg van Terberg Holding schuift aan bij
inspiratietafel 'de gezonde werkvloer'. Om 19.00 uur in het stadhuis
aan de Overtoom. Wij zien u graag!

Aanvragen voor omgevingsvergunningen
• 18 april 2016: Griendweg 4 (Z-2016-31737),
verbouwing woonhuis bouwnummer 5.
• 19 april 2016: Prinses Beatrixlaan 24 (Z-2016-31802),
plaatsen dakkapel voorgevel woning.
• 19 april 2016: Johannes Blaeustraat 2 (Z-2016-31867),
bouwen tuinoverkapping.
• 20 april 2016: Jenastraat 4 (Z-2016-31877), plaatsen
terrasoverkapping over de patio.
• 20 april 2016: Jan Amos Comeniusstraat 1 (Z-2016-31879),
plaatsen overkapping over de patio.
• 20 april 2016: Prinses Maximahaven 15 (Z-2016-31894),
plaatsing onverwarmde serre op dak parkeergarage

Idyllenieuws volgen?

Vlinders en bijen hebben bloemen nodig om nectar en stuifmeel
te kunnen vinden. Helaas hebben ze het moeilijk omdat er
nog zo weinig bloemrijke plekken zijn. Dankzij de Idylle komt
hier verandering in. De Vlinderstichting en de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging hebben de Idylles bedacht. Het zijn
bloemrijke plekken lang sloten of wegen en soms midden in een
stad. Heerlijke plekken om te wandelen en te genieten. Bij ons
in de regio zijn ze er ook in Houten, Lopikerkapel en Nieuwegein.

Tevens zijn het reglement en de rechtspositieregeling opgenomen
in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving, te raadplegen
via: www.overheid.nl.

• 19 april 2016: Praamplein 2 t/m 34 (Z-2015-25945),
bouw 17 grondgebonden woningen.
• 21 april 2016: Roerdomp 1 (Z-2016-31421) plaatsen dakkapel
op voordakvlak

Stadhuis gesloten
• Woensdag 4 mei i.v.m. Dodenherdenking vanaf 19.30 uur gesloten
• Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag
• Vrijdag 6 mei is het stadhuis dicht. Er is ook geen
avondopenstelling.

APV verleend
• 15 april 2016: Korfbalvereniging Fortissimo, Zomerdijk 42B,
ontheffing alcoholverstrekking tijdens bijeenkomst
van persoonlijke aard op 28 mei 2016.
• 15 april 2016: Korfbalvereniging Fortissimo, Zomerdijk 42B,
tijdelijke ontheffing sluitingstijd op 28 mei 2016.

IJsselstein meest geliefde stad?!

Oud papier

HOTEL INFO zoekt de meest geliefde vestingstad van Nederland
IJsselstein is genomineerd voor de titel ‘Meest geliefde
vestingstad/versterkte stad van Nederland’. Natuurlijk vinden wij
het een eer deze titel te winnen. Er zijn 25 steden genomineerd.
Stemt u ook op IJsselstein?! U kunt uw stem tot en met 3 mei
2016 uitbrengen op onderstaande link:
www.hotel.info/nl/citymoments/top-city-voting-2016

Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
De Opstap
Torenuil, Tiranastraat
Nicolaasschool

Door te stemmen op uw favoriet maakt u kans op 1 van de 5
hotelvouchers van 100 euro. Deze worden willekeurig verloot
onder de kiezers. De genomineerden bestaan uit vestingsteden
en versterkte steden met een inwonersaantal tussen de 10.000
en 60.000. De resultaten zullen worden bekend gemaakt op
04.05.2016 en de locatie met de meeste stemmen wint de
felbegeerde HOTEL INFO Top Fortified City Award.

Gewijzigde inzameling rondom
de feestdagen
Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) en maandag
16 mei (Tweede Pinksterdag) is RMN (Reinigingsbedrijf Midden
Nederland) gesloten en legen zij geen minicontainers. PMD haalt
RMN ook niet op. Het recyclingstation is tijdens deze feestdagen
ook gesloten. Huishoudens waarbij RMN normaal gesproken op
maandag, woensdag of donderdag de minicontainers leegt of PMD
ophaalt, kunnen op het online inzamelschema nakijken wanneer
RMN dit alsnog doet. Let op: dit kan één of meerdere dagen vóór
of na de feestdag zijn! Zie: www.rmn.nl/
inzamelschema.
De minicontainer of PMD- zak moet op de
inzameldag vóór 7.30 uur aan de weg staan.

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
7 mei 9.00–11.00 uur
dinsdag 10 mei
14 mei 10.00-12.00 uur

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl
info@ijsselstein.nl

Telefonisch bereikbaar:

ma t/m vr 8.30-17.00 uur
14 030

Openingstijden:
(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:
(buiten kantoortijden)

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.

