3 februari 2016

Sporthal ‘De Oever’ geopend
De nieuwe sporthal op sportpark IJsseloever is al volop in gebruik!
In de avonduren en weekenden door Fortissimo en SHOT ‘73 en
overdag door leerlingen van basis- en middelbare scholen.
De officiële opening liet even op zich wachten maar wethouder
Van Beukering mocht donderdag 28 januari de opening verrichten.
Zij overhandigde drie sleutels aan sporters van Fortissimo,
SHOT ‘73 en een leerling van het Cals College.

Wethouder Van Beukering: “Veel IJsselsteiners sporten graag en
zijn lid van een vereniging. Dit is mooi, want bewegen is niet
alleen goed voor lijf en leden, sport verbroedert ook.
Door het grote aantal sporters was de druk op de bezetting van
de sportaccommodaties in IJsselstein groot. Ik ben dan ook trots
dat we gezamenlijk deze sporthal hebben gerealiseerd.
Een aanwinst voor IJsselstein.”

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
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.

Pinnen bij de Gemeente IJsselstein
Vanaf 1 februari kunt u in het stadhuis alleen nog met de pin betalen.

Openbare bekendmakingen

Bekendmaking

Aanvragen voor omgevingsvergunningen

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.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 139
Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad van IJsselstein in
de vergadering van 28 januari 2016 een aanpassing van de
verordening Rioolheffing 2016 heeft vastgesteld.
De aanpassing heeft betrekking op de heffingsgrondslag als
bedoeld in artikel 5 lid 2.

De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 21 januari 2016: Bedevaartweg 26 en 28 (Z-2016-27185),
twee nieuw te bouwen woningen.

Bekendmaking Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

Deze wijziging van de verordening Rioolheffing 2016 treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Op grond van art. 8 besluit register kinderopvang maken wij
bekend dat ingaande 25 januari 2016 kinderopvangvoorziening
BSO ’t Kasteeltje, Waagmeesterlaan 22 te IJsselstein met
uniek registratienummer 142799889 in het Landelijk Register
Kinderopvang en peuterspeelzalen is ingeschreven.

Bovengenoemde gewijzigde verordening kunt u vanaf vandaag kosteloos inzien bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen
betaling een afschrift van de stukken krijgen.

Bekendmaking Ondermandaatbesluit
Op 18 november 2014 hebben het college van burgemeester en
wethouders van IJsselstein en de burgemeester van IJsselstein
de “Mandatenlijst IJsselstein – UW Samenwerking” vastgesteld.
Daarbij hebben zij onder meer de uitoefening van de in die lijst
vermelde bevoegdheden op grond van de Algemene plaatselijke
verordeningen, de Drank- en Horecawet en de Drank- en
Horecaverordening gemandateerd aan het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling UW Samenwerking;

De gewijzigde verordening is elektronisch bekend gemaakt door
middel van een elektronisch uitgegeven gemeenteblad. Dit
gemeenteblad is gepubliceerd op en te raadplegen via de
volgende internetadressen: zoek.officielebekendmakingen.nl
en www.officielebekendmakingen.nl.
Tevens is de gewijzigde verordening opgenomen in de
Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving, te raadplegen via:
www.overheid.nl.
Bekendmaking wijziging Algemene plaatselijke verordening
gemeente IJsselstein 2011

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
UW Samenwerking heeft op 24 november 2014 besloten de
uitoefening van voornoemde bevoegdheden op te dragen aan
de algemeen directeur van UW Samenwerking

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de
raad in de vergadering van 28 januari 2016 heeft besloten tot de
vaststelling van de aanpassing van enkele artikelen in de Algemene
plaatselijke verordening IJsselstein 2011.

De algemeen directeur van UW Samenwerking heeft op
27 januari 2016 besloten aan mevrouw J. de Groot, werkzaam
bij de UW Samenwerking, ondermandaat te verlenen voor de
itoefening van de in de ‘Mandatenlijst Montfoort – UW Samenwerking’ vermelde bevoegdheden op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening, de Drank- en Horecawet en de Drank- en
Horecaverordening.

Deze aanpassing heeft betrekking op de algehele opruimen aanlijnplicht en een regeling over gevaarlijke honden en
bijtincidenten en treedt acht dagen na publicatie in werking.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking.
Het mandaatbesluit kunt u vanaf vandaag kosteloos inzien bij het
Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling een afschrift van het besluit krijgen. Het besluit is tevens bekendgemaakt in het elektronisch uitgegeven Gemeenteblad. Het Gemeenteblad is opgenomen de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële
Publicaties ( zoek.officielebekendmakingen.nl).

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 16 februari
2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
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
• 29 januari 2016: Utrechtsestraat 30 (Z-2015-24989),
plaatsen gevelreclame.
• 2 februari 2016: Utrechtsestraat 48 (Z-2015-25576)
aanbrengen zonwering voorzijde en een afzuiginstallatie
t.b.v. het nieuw te vestigen restaurant Stafili.

Met deze regeling blijft de huidige hondenuitlaatkaart en
de algehele opruim- en aanlijnplicht van kracht en krijgt de
burgemeester bevoegdheden indien er sprake is van een gevaarlijke
honden of bijtincidenten door honden.

Vergunning verleend/A.P.V.

De gewijzigde verordening kunt u vanaf vandaag kosteloos
inzien bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen
betaling een afschrift van de stukken krijgen.
Die stukken zijn voorts opgenomen in de Centrale Voorziening
Decentrale Regelgeving ( www.overheid.nl) en in de
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties
( zoek.officielebekendmakingen.nl).

Overige vergunningen/ontheffingen

Besluiten t/m 28 januari:
• Aannemersbedrijf Van Zoelen BV; doorlopende vergunning voor
het plaatsen van een container en toiletvoorziening

• Catering Broere: drie meldingen incidentele festiviteiten
Voorstraat 14 op 5,6,7 februari 2016

Plastic, blik en drinkkartons
in één zak! Waarom doen we dat?
Veel van ons huishoudelijk afval is herbruikbaar. Door afval te
scheiden belandt niet alles in de verbrandingsoven, maar kan het
gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. En dat is
goed voor het milieu!
Doe drankkartons en blikjes samen met het plastic in één zak.
Zo houdt u minder restafval over en uw grijze container voor het
restafval is een stuk minder snel vol.
Wat wel, Wat niet in de PMD-zak? U leest het op

www.rmn.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.

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:

Collecte

Openingstijden:
(alleen op afspraak)

• Hersenstichting Nederland, 31 januari t/m 6 februari 2016
• Vereniging tot behoudvan Natuurmonumenten,
14 t/m 20 februari 2016

Oud papier
Ontmoetingskerk

ma t/m za 9.00-17.00 uur

‘t Kruispunt

gehele week

De Ark van Noach

3 februari 8.30-16.30 uur

Agnesschool	11 februari 8.00 uur
tot volgende dag 09.00 uur
De Opstap

13 februari 9.00–11.00 uur

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

@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.

