29 juni 2016

Van Afval naar Grondstof!
Afvalscheiding is een onderwerp dat ons allemaal raakt. Afval
scheiden is goed voor het milieu. Van ons groente, fruit en
tuin afval kan compost gemaakt worden; grondstoffen uit ons
plasticafval worden gebruikt voor het fabriceren van bijvoorbeeld
tennisballen … zomaar twee voorbeelden van hergebruik van
ons afval.
Restafval wordt verbrand en dat is duur én wordt de komende
jaren nog veel duurder. Kosten die u als inwoner betaalt met
de afvalstoffenheffing. Afval scheiden en dus minder restafval
verbranden is dus ook goed voor uw portemonnee.
De gemeente IJsselstein heeft door middel van een
samenwerkingsverband het ophalen van het huishoudelijk afval
uitbesteed aan het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN).
Gezamenlijk hebben wij ons tot doel gesteld in het jaar 2020
70% van ons afval te scheiden en maximaal 100 kg restafval per
inwoner per jaar aan te bieden.
We zijn op de goede weg, steeds meer IJsselsteiners scheiden
hun afval. Maar het kán en moet dus nog beter. Van Afval naar
Grondstof: een uitdaging die wij (gemeente, RMN en inwoners)
met elkaar moeten oppakken.
Proef met PMD-minicontainer
Is een extra minicontainer een stimulans voor inwoners
om nog meer PMD (Plastic, Metalen verpakkingen (blik)
en Drankenkartons) gescheiden in te zamelen? Wij willen
het antwoord op deze vraag graag meten aan de hand van
de resultaten van een proef. Vanaf 30 mei hebben 1.417
huishoudens in IJsselstein-Noord een extra minicontainer
voor het PMD. Deze container wordt, net als de GFTminicontainer, 1 x 2 weken geleegd. De container voor het restafval
daarentegen wordt nog maar 1 x per 4 weken geleegd. Elders in
het land hebben eerdere proeven uitgewezen, dat deze frequentie
haalbaar. Als huishoudens hun afval goed scheiden dan zullen zij
merken dat er nauwelijks restafval overblijft. En restafval is droog
afval dus ruikt niet.
Grootte van de PMD-minicontainer
Een veel gehoorde opmerking bij de start van de proef gaat over de
grootte van de mincontainer. Deze minicontainer heeft een inhoud
van 240 liter. Veel 1 of 2-persoonshuishouden geven aan liever
een minicontainer van 140 liter te hebben. Deze maat is nu niet
leverbaar voor het PMD. Dit heeft te maken met het leegmaken en
dat het PMD vacuüm zuigt in de container. Er lopen onderzoeken

naar mogelijkheden om dit te verbeteren. Zodra het kan zal RMN
een minicontainer van 140 liter gaan aanbieden.
Eerste resultaten proef
De eerste keer dat de PMD-containers geleegd zijn in de
tweewekelijkse cyclus, laat een positief resultaat zien.
1.275 huishoudens hebben hun minicontainer aangeboden om
te ledigen. Dit is 90% van het totaal. Met de plastic zakken
werd gemiddeld in deze wijk 1.500 kg opgehaald. Nu met de
minicontainers is dit 3.800 kg. (Per huishouden is dit 3 kg PMD).
Een stijging van maar liefst 250%. En nog meer goed nieuws is dat
het PMD goed gescheiden was van het afval. Bij het storten was
zeer weinig vervuiling zichtbaar. Dit betekent dus dat de mensen
hun PMD goed hebben gescheiden.

Een teek? Pak ‘m beet!

Wel / Niet bij het PMD:

Het tekenseizoen is weer begonnen. Van een tekenbeet kun
je ziek worden. Controleer jezelf
en anderen daarom op tekenbeten als je ‘in het groen’ bent
geweest. Ben je gebeten, dan
is het belangrijk dat je de teek
snel verwijdert. Teken lijken op
kleine platte spinnetjes. Ze zitten in de buurt van bomen of
struiken in hoog gras of tussen dode bladeren. Teken vallen niet uit
bomen. Teken kruipen op dieren of mensen en bijten zich vast in de
huid. Dat valt vaak niet op omdat ze erg klein zijn. Door het zuigen
van bloed zwelt een teek op. Hier kan je ziek van worden. Teken
kunnen de ziekte van Lyme overdragen. Hoe eerder de teek wordt
verwijderd, hoe kleiner de kans dat de lymebacterie wordt overgebracht.

WEL
• Folies (zoals keukenfolie)
• Flessen en flacons (shampoo)
• Kuipjes (boter, koffiemelk,
smeerkaas)
• Bakjes (patat, salade,
yoghurt)
• Drankblikken en metalen
dopjes
• Lege spuitbussen (slagroom,
haarlak)
• Conservenblikken (soep,
blikgroente)
• Kartonnen pakken (sap,
melk, soep)

Controleer
Controleer lichaam en kleding op tekenbeten als je in het groen
bent geweest. Teken kunnen zich overal vastbijten, maar hebben voorkeur voor warme plekken zoals liezen, knieholtes, oksels,
bilspleet, randen van het ondergoed, achter de oren en rond de
haargrens in de nek.
Wat te doen bij een beet?
Pak de teek met een puntig pincet zo dicht mogelijk op de huid bij
de kop vast en trek hem er langzaam uit. Als een stukje van de kop
achterblijft is dat ongevaarlijk. Ontsmet daarna het beetwondje. Noteer wanneer en waar op de huid je gebeten bent. Houd daarna tot
twee maanden de huid rondom de beet in de gaten. Let op het ontstaan van een rode ring of vlek op de huid en let op griepverschijnselen als koorts, hoofdpijn en gewrichtspijn. Ga naar de huisarts als
de rode ring of vlek op de huid groter wordt, of als je een van de
genoemde klachten hebt. Vertel je huisarts op welke datum je bent
gebeten.

NIET
• Chipszakken
• Afdekzeil of
landbouwplastic
• Doordrukstrips (kauwgum,
pillen)
• Kitkokers, verfblikken of
busjes
• Piepschuim of
schuimrubber
• Speelgoed
• Emmers en jerrycans
• Verpakkingen van make-up

Werkzaamheden trambaan
Baronieweg
De overweg van de trambaan aan de Baronieweg wordt in opdracht
van de provincie Utrecht (Regiotram) opnieuw geasfalteerd. Dit werk
is eerder niet doorgegaan vanwege de slechte weersverwachtingen.
Onder voorbehoud van goed weer vindt dit werk plaats in de nacht
van vrijdag 1 juli vanaf 18.30 uur tot zaterdag 2 juli om 7.30 uur. De
nacht daarop van zaterdag 2 juli op zondag 3 juli is het werk op dezelfde tijden.
Het werk vindt ‘s nachts plaats omdat de tram dan niet rijdt en er
geen hinder is voor het openbaar vervoer. Vanwege de inzet van machines is er wel enige mate van geluidsoverlast voor de directe omgeving. Daarover is in de buurt een informatiebrief verspreid. Tijdens
het werk wordt de overweg volledig afgesloten en al het verkeer ter
plekke omgeleid. Meer informatie: www.regiotramutrecht.nl

Afvalinzameling vanaf 2017 in heel IJsselstein
Het invoeren van een extra minicontainer voor het PMD in
IJsselstein-Noord is een proef. Wij bekijken de resultaten en
uiteraard horen we ook graag de bevindingen van bewoners
gedurende de proef. Een twintigtal bewoners hebben zich
aangemeld voor het bewonerspanel. Met hen zullen we in
ieder geval frequent contact hebben, maar ook overige vragen,
opmerkingen of klachten van bewoners horen wij graag.
De proef loopt tot het einde van het jaar en wordt uitgevoerd
in RMN-verband. In de andere deelnemende gemeenten lopen
ook proeven om het scheiden van afval te stimuleren. Al deze
resultaten zullen ons een beeld geven, hoe wij vanaf 2017 de
afvalinzameling in onze stad het beste kunnen organiseren.
Afval scheiden, u doet toch ook mee!

Cluster / raadsvergaderingen
Raadsvergadering:
Aanvangstijd: 20.00 uur

donderdag 7 juli 2016
Locatie: raadzaal

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

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.
Burgemeester Patrick van Domburg:
eerste dinsdag v/d maand
Wethouder Marijke van Beukering:
tweede dinsdag v/d maand
Wethouder Huib Veldhuijsen:
derde dinsdag v/d maand
Wethouder Vincent van den Berg:
vierde dinsdag v/d maand
In de zomervakantie is er in de periode van 19 juli t/m 16
augustus geen inloopspreekuur.

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.
Concept subsidieoverzicht 2017

Indienen zienswijze
Heeft u uw subsidieaanvraag via onze website hebt ingediend? Dan
kunt u uw zienswijze digitaal indienen.
U heeft bij het indienen van uw aanvraag een email met het
zaaknummer en een pincode van ons ontvangen. Hiermee kunt u
inloggen in uw aanvraagzaak en uw zienswijze uploaden.

Het College heeft het concept subsidieoverzicht 2017 vastgesteld.
Daarin staat welk subsidiebedrag het College in 2017 aan de subsidie-aanvragers wil toekennen.

Heeft u uw subsidieaanvraag op een andere manier ingediend? Dan
kunt u de ondertekende zienswijze mailen naar info@ijsselstein.nl,
onder vermelding van ‘zienswijze subsidieaanvraag 2017’.

Ter inzage
Het concept subsidieoverzicht 2017 ligt van 17 juni t/m 12
augustus 2016 ter inzage. Gedurende die tijd kunt u een
zienswijze indienen. Aan de hand van de zienswijzen kan het
college besluiten om het overzicht te veranderen. Het concept
subsidieoverzicht 2017 kunt u inzien via www.ijsselstein.nl/
subsidie en bij de receptie van het stadhuis.

Definitief subsidieoverzicht 2017
Het concept subsidieoverzicht wordt in november 2016 vastgesteld,
als de gemeenteraad de begroting voor 2017 vaststelt.

Zienswijze
U kunt uw zienswijze richten aan Burgemeester en Wethouders van
IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein. Uw zienswijze moet
zijn ondertekend en ten minste bevatten:
1. Naam en adres van de subsidie-aanvrager
2. De dagtekening
3. Het onderwerp waar u een zienswijze op indient
4. De onderbouwing van de zienswijze

6 juni 2016: M
 eerkoetweide 26 (Z-2016-33231) kunststof kozijnen plaatsen.
20 juni 2016: Italiëlaan 23 (Z-2016-33604) plaatsen dakkapel
voorzijde woning.
22 juni 2016: V ingerhoekhof 6a (Z-2016-33721) handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening.
22 juni 2016: Lagendijk Noord 18 (Z-2016-33720) handelen in
strijd met regels ruimtelijk ordening.

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

De subsidie-aanvragers ontvangen in december 2016 de
beschikking met de subsidietoekenning voor 2017.
Aanvraag omgevingsvergunning

T/m 23 oktober kunt u elke zaterdag en zondag een rondvaart
maken met Stichting Yselvaert door de grachten. Informatie en
kaartverkoop via Uit in IJsselstein, Overtoom 7, 030 6887273.
Elke zaterdagmiddag in de zomermaanden (t/m 10 september)
worden in de St. Nicolaasbasiliek speciale rondleidingen
georganiseerd.

De aanvragen voor 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 5 juli 2016
in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 11 juli
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 tel: 14 030.
Omgevingsvergunning verleend
29 juni 2016: Podiumweg 1 (Z-2016-33067) aanbrengen airco achtergevel.

Oud papier
Ontmoetingskerk, ma t/m za 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt, gehele week
De Ark van Noach, 30 juni 8.30-16.30 uur
Agnesschool, 30 juni 8.00 uur tot volgende dag 09.00 uur
De Opstap, 2 juli, 9.00–11.00 uur
De Torenuil, 6 en 7 juli
De Brug, 6 juli 11.00 uur tot volgende dag 10.30 uur

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.

t/m 29 juli:

E xpositie Mathieu Snel in de
Bibliotheek
t/m 18 sept:
Expositie ‘Graskunst bij MIJ’ in
Museum IJsselstein
29 juni:
Schilderen in Café de Stee
30 juni en 14, 28 juli: Vaartocht naar Lopikerkapel
30 juni:
Lezing ‘Ik kan vliegen’ van Jeroen
Komen in Museum IJsselstein (MIJ)
1, 2, 3 juli:
IJsselfoodfestival op ’t Podium
2 juli:
Braderie in de binnenstad
2 juli:
Buitenconcert Harmonie Amicitia,
Molenstraat bij ijssalon Luigie
2, 16, 30 juli:
Zomerorgelconcerten in de Oude St.
Nicolaaskerk
3 juli:
Filosofeerworkshop ‘Kunstprikkels’ bij
Museum IJsselstein (MIJ)
3 juli:
Open Kunst Zondag
8, 22 juli:
Vaartocht door de Hollandse IJssel
8 juli:
Highlands Jamsessie bij Highlands
IJsselstein
13, 20, 27 juli:
Vertelvaarten voor kinderen
17 juli:
Op stap met de polderwachter
17 juli:
Bloemplukmiddag in de Groente- en
Beleeftuin bij de Hooghe Camp
30 juli:
Expositie Schildersgroep Lek en IJssel
aan de Molenstraat 7 en 9
31 juli:
Open Zondag in de binnenstad

Welstand en monumenten Midden-Nederland

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.

Zomerorgelconcerten in de Oude St. Nicolaaskerk

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

