28 oktober 2015

Wie wint de Ondernemersprijs 2016?

TIPS

Uw mening telt. Draag uw favoriete bedrijf voor!

Het Economisch Platform IJsselstein (EPIJ) daagt ondernemers en inwoners uit kandidaten voor te
dragen voor de derde editie van de Ondernemersprijs. Deze prijs zet die ondernemer in het zonnetje die
een onderscheidende bijdrage levert aan de ontwikkeling van de economie van IJsselstein. Bijvoorbeeld
door opvallend ondernemerschap, het creëren van lokale werkgelegenheid, het verkopen van een
innovatief product of door een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid. Daarmee wordt onder
meer beoogd IJsselstein te promoten als prettige werklocatie. De prijs wordt eens per twee jaar
uitgereikt.
Voorwaarden
Er zijn twee praktische voorwaarden om in aanmerking te komen voor
de prijs, te weten: Vestiging in IJsselstein en een inschrijving in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Formatieplaatsen bedrijf
U kunt meerdere bedrijven voordragen op het aantal
formatieplaatsen: 1 tot 10 fte’s; 1 0 tot 50 fte’s; 50 of meer fte’s.
Jury
Uit alle inzendingen worden per formatie eenheid drie genomineerden
geselecteerd. De jury kiest hieruit per formatie eenheid één winnaar.
Voor 2016 bestaat de jury (namens het EPIJ) uit: mevrouw Marieke
Stigter, de heer Arie Langerak en de heer Ronald van Zoest. Wij
behandelen alle aanmeldingsformulieren vertrouwelijk, de naam van
de voordrager wordt niet aan derden bekend gemaakt.

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 w www.ijsselstein.nl.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 15 oktober 2015: Lorentzlaan 21 – 23 (Z-2015-22187),
uitbreiding fabriek
• 15 oktober 2015: Produktieweg 5 (Z-2015-22207),
omgevingsvergunning veranderen milieu
• 19 oktober 2015: Achtersloot 196 (Z-2015-22306), aanleg rijpad
• 21 oktober 2015: Groene dijk 44 (Z-2015-22570),
verbouwing woonhuis
• 21 oktober 2015: Griendweg 8 (Z-2015-22571),
verbouwing woonhuis
• 22 oktober 2015: Hugo Poortmanstraat 8 (Z-2015-22623),
vergroten woning door vergroting dakopbouw.
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 3 november 2015 in
het stadshuis van Nieuwegein. De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 9 november 2015 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 w www.ijsselstein.nl of
•14 030.

Aanmelden
Wilt u één of meer ondernemers voordragen?
Vul dan voor 14 november 2015
het aanmeldingsformulier in op
w www.ijsselstein.nl.
Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met mevrouw Hennie
van den Burg, bedrijfscontactfunctionaris
gemeente IJsselstein, via het algemene
telefoonnummer • 14 030 of
m h.vd.burg@ijsselstein.nl
Save the date
Op dinsdag 2 februari 2016 vindt
de feestelijke uitreiking plaats.

Besluit omgevingsvergunning
• 19 oktober 2015: Ellen Keystraat 2, 2A, 4, 6, 8, 10
(Z-2015-19308), nieuwbouw zes woningen.
• 20 oktober 2015: nabij tramhaltes Achterveld, Binnenstad,
Eiteren, Hooghe Waerd en IJsselstein-Zuid (Z-2015-21031),
plaatsen nieuwe fietsoverkappingen.
• 21 oktober 2015: Basiliekpad 46 (Z-2015-21173),
wijzigen gevelkozijn in de voorgevel gebouw.
• 22 oktober 2015: Achtersloot 99A (Z-2015-20495),
nieuwbouw bedrijfswoning
• 23 oktober 2015, Middenweg 31 (Z-2015-23898);
tijdelijke vergunning vestiging van “de Snuffelhoek”
tot 27 november 2017.
Bouwvergunning verleend
• 22 oktober 2015: Achtersloot 99A (Z-2015-20495),
nieuwbouw bedrijfswoning (bouwvergunning 2de fase)
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 22 oktober:
• Agaathof; plaatsen container 16 t/m 18 november 2015
• Hazenveld; plaatsen containers, bouwkeet en tijdelijk toilet,
2 november t/m 4 december 2015
• Hoge Biezen; plaatsen bouwbord binnenstad, tot voorjaar 2017
• IJsselhal; plaatsen container op parkeerplaats,
13 t/m 15 november 2015
• Maria van Henegouwenstraat; plaatsen container,
9 t/m 30 oktober 2015
• Rembrandtlaan en Jacob van Ruysdaellaan;
werkzaamheden aan kabels en leidingen
• St. Petersburglaan en Rigastraat;
plaatsen container en bouwkeet, t/m 30 oktober 2015
• Weegbree 79;
plaatsen container 19 oktober t/m 6 november 2015
• Zuid IJsseldijk; werkzaamheden aan kabels en leidingen
Overige vergunningen/ontheffingen
• Gemeente IJsselstein; spandoekvergunning voor
werkzaamheden aan openbaar groen, 2 november 2015 t/m
31 maart 2016

Verkeershinder Lage Biezen

Bestuursleden gezocht!

Aan de Lage Biezen staan te veel bomen én te dicht op elkaar.
Daardoor zijn de bomen in de hoogte gegroeid en heeft de kroon zich
niet goed kunnen ontwikkelen. Deze bomen worden gekapt en deels
vervangen door nieuwe bomen.
Op maandag 2 november start de kap van de bomen. In verband
met de werkzaamheden wordt de Lage Biezen afgesloten voor alle
verkeer. Maandag 2 en dinsdag 3 november vanaf de inrit voor de
scholen en het fysiotherapeutisch centrum De Groene Biezen tot
aan de Jan van Goyenlaan en vervolgens op woensdag 4 november
tussen de Jan van Goyenlaan en Jacob Marislaan. Ter plaatse zijn
omleidingsroutes aangegeven.

Wie wil ons helpen met de organisatie van de avondvierdaagse?
Om in 2016 de avondvierdaagse weer tot een succes te maken
hebben wij dringend extra handjes nodig. Avondvierdaagse
IJsselstein is dringend op zoek naar een bestuurslid die de
organisatie wil ondersteunen en de functie van PR-medewerker
/ webmaster wil vervullen. Mede dankzij de vele vrijwilligers is
het mogelijk om de avondvierdaagse te organiseren. Lijkt het
je leuk om mee te helpen met dit grote evenement waaraan
meer dan 2000 deelnemers meedoen? Stuur dan een bericht aan
info@avondvierdaagse-ijsselstein.nl.

Hier vindt u elke twee weken tips om van ons bruisende
IJsselstein te genieten. Wilt u meer uittips en inspirerende
ideeën? Kijk dan op w www.uitinijsselstein.nl of volg ons op
Twitter of Facebook
t/m 29 nov:
t/m 5 dec:

t/m 5 dec:

28 okt:
28 okt:
28 okt:
29 okt:
30 okt:
30 okt:
30 okt en
6, 13, 20, 27 nov:
30, 31 okt en
6, 7 nov:

Expositie borduurwerken
in woonzorgcentrum Ewoud
Expositie ‘Mijn IJsselstein bij MIJ,
de eigentijdse geschiedenis en 40 jaar
Historische Kring IJsselstein’
bij Museum IJsselstein (MIJ)
Expositie ‘Natuur bij MIJ,
landschappen van de IJsselsteinse
huisarts/landschapsfotograaf Frans van
Hoogstraten’ bij Museum IJsselstein (MIJ)
Voorlezen met Vivian en Kleine Jan
in de Bibliotheek
Verlichte stadswandeling
in de historische binnenstad
IJsselstein Schrijft in de Bibliotheek
Lezing ‘40 jaar IJsselstein’
bij Museum IJsselstein (MIJ)
Halloween in Speeltuin Kloosterplantsoen
Halloween Disco in zwembad
de Hooghe Waerd
Pop-up Atelier in de Bibliotheek

T heatergroep De Schakel speelt ‘Bessen’
in het Fulcotheater
31 okt:
Schrijfcafé in de Bibliotheek
31 okt:
Halloweenactiviteiten
in binnenstad IJsselstein
31 okt:
Halloween in Zenderpark
31 okt:
Oktoberfest IJsselstein bij Ronde Tafel 178
1 nov:
Open Kunst Zondag
1 nov:
De Nedereindseberg Loop
5, 19 nov:
Dialezing ‘IJsselstein zoals het was’
bij Museum IJsselstein (MIJ)
7 nov:
Dag van de Bibliotheek,
lees- en schrijfspektakel voor jong en oud
in de Bibliotheek
7 nov:
Ambachtelijke wandeling in de binnenstad
7 nov:
Meesters van Toen in Sporthal ’t Heem
8 nov:
Lezing ‘Iconen en Byzantijnse liturgie’
in de Ontmoetingskerk
8 nov:
Poppentheater Koekla met ‘Molletje Bim’
in Theater Pantalone
9 t/m 13 nov:
Themaweek ‘Reizen’
in woonzorgcentrum Ewoud
11, 12 nov:
Dag van de Dialoog op diverse locaties
12 nov:
Lezing ‘IJsselsteinse architectuur’
in Museum IJsselstein (MIJ)
12 nov:
Jan Siebelink in Theater Pantalone
13 nov:
Highlands Jamsessie
bij Highlands IJsselstein
15 nov:
Dansworkshop ‘Silhouetten’
bij Museum IJsselstein (MIJ)
19 nov:
Dialezing ‘IJsselstein zoals het was’
bij Museum IJsselstein (MIJ)
19, 20, 21 nov:
Expositie ‘Modeltreinen’
in Woonzorgcentrum Ewoud
21 nov:
Intocht van Sinterklaas
21 nov:
Rondleiding Omroep Zender Museum
21 nov:
Harmonie Amicitia met ‘The third night of
music an dance’ in sporthal ‘t Heem
21, 22, 28, 29 nov: Sinterklaasvoorstelling ‘Pakjes Overboord!’
van Theaterstichting Kwibus
in Theater Pantalone
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.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt
georganiseerd? Kijk op w www.ijsselstein.nl voor de actuele
evenementen, straatfeesten of buurtbarbecues.

Inloopspreekuur bestuurder
dinsdag van 15.30 - 16.30 uur

Reinigen en inspecteren riolering
IJsselveld Oost en IJsselveld West

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.

Om de kwaliteit en het functioneren van de riolering op orde te
houden start gemeente IJsselstein op 26 oktober 2015 met het
reinigen en inspecteren van haar rioolstelsel in de wijken IJsselveld
Oost en IJsselveld West. Deze werkzaamheden nemen in totaal
ongeveer 6 weken in beslag. Het reinigen en inspecteren is gewenst
om een goede afvoer van hat afvalwater te blijven waarborgen en
eventuele schades aan de riolering te lokaliseren. Deze schades
worden in een later stadium hersteld. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door Van der Velden Rioleringsbeheer Utrecht B.V. te
Utrecht.
Omdat de voortgang van de werkzaamheden moeilijk te bepalen
is, ontvangt u circa twee dagen voor het uitvoeren ervan een brief
van Van der Velden Rioleringsbeheer B.V. In deze brief staat nadere
informatie over de periode en methode van uitvoeren. Ook worden
daarin een aantal tips gegeven. Voor informatie: L. van der Zouwen
• 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.
Vanaf 3 november elke eerste dinsdag van de maand
inloopspreekuur burgemeester Van Domburg van 15.30-16.30 uur.
Het wethouderspreekuur schuift hierdoor op.
 urgemeester Patrick van Domburg:
B
3 november (eerste dinsdag van de maand)
Wethouder Marijke van Beukering:
10 november (tweede dinsdag van de maand)
Wethouder Huib Veldhuijsen:
17 november (derde dinsdag van de maand)
Wethouder Vincent van den Berg:
20 oktober en daarna 24 november
(vierde dinsdag van de 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 24 november.

Raadsvergadering
Donderdag 12 november 2015
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

Collecte
• Bartimeus Sonnehaert, 25 t/m 31 oktober 2015
• Diabetes Fonds Nederland, 1 t/m 7 november 2015

Oud papier
Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
Nicolaasschool
De Opstap

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
31 oktober 10.00-12.00 uur
7 november 9.00–11.00 uur

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
w www.ijsselstein.nl
m info@ijsselstein.nl
Telefonisch bereikbaar: 	ma t/m vr 8.30-17.00 uur
• 14 030
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

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
tel. • 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.

