30 december 2015

Afsluiting containers rond
jaarwisseling
Om vandalisme met vuurwerk te voorkomen sluit RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) de ondergrondse containers voor restafval
en papier op donderdag 31 december af. Op vrijdag 1 januari opent
RMN alle containers weer. RMN verzoekt inwoners dringend geen
papier, plastic of ander afval naast de containers te plaatsen.

Kerstbomeninzameling
Van woensdag 6 januari t/m woensdag
20 januari 2016 zamelt RMN
(Reinigingsbedrijf Midden Nederland)
gebruikte kerstbomen in bij huishoudens. Inwoners kunnen hun
kerstboom naast de minicontainer leggen op de dag dat deze
container geleegd wordt. Inwoners die gebruik maken van een
ondergrondse of verzamelcontainer kunnen hun kerstboom op
werkdagen op 5 meter afstand van deze container neerleggen.
Alleen voor kerstbomen
RMN wijst er nadrukkelijk op dat de kerstbomeninzameling alleen is
bedoeld voor kerstbomen. Plastic bomen en andere bomen levert u
in bij het recyclingstation. Voor inzameldagen verwijst RMN naar
het online inzamelschema op www.rmn.nl/inzamelschema

CO2 neutraal stadhuis past in
duurzame toekomst
De gemeenteraad heeft 17 december besloten om het
stadhuis te verbouwen en tegelijkertijd duurzaam
te maken. Die investeringen vinden budgetneutraal
plaats. De raad heeft tevens uitgesproken dat deze
aanpassingen een voorbeeld kunnen zijn voor ander
maatschappelijk vastgoed in de gemeente IJsselstein.
Eerder heeft de gemeenteraad ook al via een motie het college
bewogen om de Klimaatverklaring te ondertekenen. De aanleiding
van deze verklaring is de klimaatconferentie in Parijs. De raad
wenst dat voor IJsselstein concreet meetbare doelstellingen
worden opgesteld die een bijdrage leveren aan het terugdringen
van broeikasgassen. Met de ondertekening van de verklaring heeft
het college zich hieraan gecommitteerd. De verduurzaming van het
gemeentehuis past in dat plaatje.
Wethouder Vincent Van den Berg: ”Ik ben blij met deze stap die

zo goed past in onze ambities, waarin we concreet en tastbaar
duurzaam bezig willen zijn.” Het vormt een mooi startpunt om
duurzaam bouwen standaard mee te nemen in toekomstige
renovaties en nieuwbouwprojecten. En de gemeente heeft
meer gedaan dit jaar: er zijn oplaadpunten voor elektrische
auto’s gekomen, het onkruid wordt bestreden zonder gif, en
de duurzaamheidsprijs voor ondernemers (GroenLicht trofee)
is uitgereikt. De gemeente is hard aan het werk en blijft dit
doen. Zo worden de ideeën voor een duurzaam IJsselstein, die
tijdens De Dag van de Duurzaamheid op tafel zijn gekomen,
verder uitgewerkt. De beste ideeën komen terug in het
duurzaamheidsprogramma dat begin 2016 ter vaststelling aan
de raad wordt voorgelegd. De gemeente kan het niet alleen. We
hebben inwoners en ondernemers hard nodig om IJsselstein een
stukje duurzamer en beter te maken. Helpt u mee?

Spelregels vuurwerk

Gewijzigde openingstijden stadhuis

Er zijn een paar belangrijke wettelijke spelregels rond het
afsteken van vuurwerk:
• v uurwerk kopen: dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag
31 december.
• legaal vuurwerk: vuurwerk koopt u bij winkels die toestemming
hebben voor de verkoop; zij alleen verkopen het legale,
toegestane vuurwerkassortiment.
•h
 et is verboden vuurwerk te verkopen aan personen jonger
dan 16 jaar.
• v uurwerk afsteken: donderdag 31 december van 18.00 uur tot
vrijdag 1 januari 02.00 uur.
• u pleegt een misdrijf als u zich niet aan deze wettelijke
spelregels houdt.

I.v.m. de feestdagen gelden op onderstaande data afwijkende openingstijden voor het stadhuis.

Afsteken vuurwerk
Wees altijd alert bij het afsteken en kijken naar vuurwerk.
Koud vuurwerk bestaat niet, ook sterretjes worden heet en
kunnen letsel veroorzaken.
Gebruik altijd een aansteeklont voor het afsteken van vuurwerk en
plaats het vuurwerk op een stevige vlakke ondergrond.
Bescherm je ogen en die van je (klein)kinderen met een speciale
vuurwerkbril.
Vuurwerkafval
Ruim na de feestelijkheden uw eigen vuurwerkresten op.
Natuurlijk voor een schoner straatbeeld, maar vooral in het belang
van de veiligheid. Jaarlijks raken kinderen ernstig gewond door
vuurwerkresten. Dus ruim op: Een kleine moeite die veel ellende
kan voorkomen.
Vuurwerk en minicontainers
De grijze, groene en blauwe minicontainers moeten altijd op uw
eigen terrein staan.
De komende weken is het raadzaam de containers binnen of in de
tuin te zetten. De containers zijn in de praktijk een uitnodiging
om vuurwerk in te plaatsen. U bent zelf aansprakelijk voor
eventuele schade aan de containers.

Donderdag 31 december (Oudejaarsdag)
Het stadhuis is vanaf 12.30 uur gesloten.
Vrijdag 1 januari 2016
Het stadhuis is gesloten. Op vrijdag 1 januari is er geen markt. De
markt wordt niet verplaatst naar een andere dag.
Maandag 4 januari 2016
In verband met een personeelsbijeenkomst is het stadhuis vanaf
10.00 uur geopend.

Sorr
y
buren
dat vuurwerk

waait toch
vanzelf weg...

Geen excuus
Vuurwerkafval
ruim je zelf op!

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.

Gratis parkeren rond de jaarwisseling
Om mogelijke schade door vuurwerk te voorkomen voorziet
Parkeerservice vanaf maandag 28 december t/m maandag 4 januari
2016 de parkeerbetaalautomaten van ‘vuurwerkkappen’.
In deze periode is het op straat parkeren gratis. Om bezoekers van
de binnenstad aan te moedigen vooral de parkeergarages Eiteren en
Overtoom te gebruiken om hun auto te parkeren, kan ook hier
gratis geparkeerd worden.
Gratis uitrijkaarten
Winkeliers in de binnenstad hebben de mogelijkheid hun klanten
bij aankopen een gratis uitrijkaart te verstrekken voor de
parkeergarages. In bovengenoemde periode doen zij dit niet.
Parkeeractie 2 uur gratis parkeren
Ook de parkeeractie van een tijdwaardenkaart van twee uur gratis
parkeren in de parkeergarages Eiteren en Overtoom bij een aankoop
in onze binnenstad is in deze periode niet van kracht.
Deze actie gaat weer verder vanaf 5 januari 2016.

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 26 januari.

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

TIPS

t/m 31 dec:	Expositie ‘Schrijven’ van Fotoclub Ef Elf in
de Bibliotheek
t/m 3 jan:	Expositie ‘Winter’ van leerlingen Cals
College in Theater Pantalone
t/m 5 jan:	Tentoonstelling ‘Huis van Muis’ in de
Bibliotheek
t/m 6 mrt:	Expositie ‘Verstreken licht bij MIJ.
Troostbomen: de foto’s en camera’s van
Hans van Ommeren’ in Museum IJsselstein
t/m 6 mrt:	Expositie ‘Magische momenten bij MIJ.
Nederlands topfotowerk bijeengebracht
i.s.m. DuPho, platform GKf’ in Museum
IJsselstein
2, 3 jan:	‘Midden in de Winternacht’ van Kwibus in
Theater Pantalone. Een winterse musical
3 jan:
Open Kunst Zondag
8 t/m 29 jan:	Pop-up Atelier (op vrijdag) rond keramiek
in de Bibliotheek
8 jan:
Nieuwjaarsreceptie Gemeente IJsselstein
8 jan:	Highlands Jamsessie bij Highlands
IJsselstein
9 t/m 31 jan:
Expositie ‘FotoGein’ in Theater Pantalone
9 jan:	Nieuwjaarsconcert in de Oude St.
Nicolaaskerk

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.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 18 december 2015: Orion 1 (z-2015-25868), plaatsen
schutting.
• 21 december 2015: Plan Hollandsche Werf (z-2015-25945),
herontwikkeling van 15 naar 17 woningen ‘Aan de kade’.
• 21 december 2015: Boomgaard 112 (z-2015-25966),
aanpassen voorgevel en verplaatsen voordeur naar de zijkant.
• 22 december 2015: Achtersloot 23A (Z-2015-26007); aanleg
Groentrefpunt.

9 jan:	Nieuwjaarsbijeenkomst bij Museum
IJsselstein
10 jan:	Magic youtube workshop bij Rivers
Marnemoende
16 jan:	Willie en de Billies met ‘Gezellug’ in
Theater Pantalone
17 jan:	Kinderworkshop ‘Wat zie je?’ in Museum
IJsselstein
18, 23 januari:
Rondleiding in Omroep Zender Museum
19 jan:
Lees & Ontmoet in de Bibliotheek
22 jan:	Jubileumavond St. Roemeense Kinderhulp
in Fulcotheater
24 jan:
Historisch Stadhuis Concert
27 jan:	Muzikale voorleesbeleving in de
Bibliotheek
27 jan:
Verlichte stadswandeling in de binnenstad
28 jan:	Workshop Poëzie ‘Ontmoetingen’ in de
Bibliotheek
30 jan:	Highlands Bandnight in Highlands
IJsselstein
30 jan:
Schrijfcafé in de Bibliotheek
31 jan:
Open Zondag in de binnenstad
31 jan: 	Familie-theatervoorstelling ‘Loet Broedt’
in Theater Pantalone
31 jan:	Kinderworkshop ‘Blauwdruk maken’ in
Museum IJsselstein

een afspraak maken met de bouwbalie via
of 14 030.

030 688 70 30

www.ijsselstein.nl

Besluit omgevingsvergunning
• 23 december 2015: Boerhaaveweg 29,31,33,35,37,39,41 en 43
(Z-2015-24165), realiseren 3 winkelruimten, een restaurant en
kantoorruimten.
• 30 december 2015: Benschopperstraat 12 (Z-2015-24757),
aanbrengen gevelreclame voor- en zijgevel.
• 30 december 2015: Benschopperstraat 14 (Z-2015-25397),
aanvraag reclame voorgevel winkelpand.
Verlengen beslistermijn

Buurtbemiddeling
www.sƟchƟng-pulse.nl
Oud papier
Ontmoetingskerk ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week
De Brug
6 januari 11.00 uur tot volgende dag 10.30 uur

• 23 december 2015; Panoven 91-91a, exploiteren kinderopvang.
Horecavergunning verleend
• 21 december 2015; Utrechtsestraat 30 IJsselstein, vergunning
lunchroom.
Vergunning verleend/A.P.V.

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
12 januari 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
11 januari 2016 in het stadhuis van IJsselstein.

Besluiten t/m 23 december :
• Schoutenpad/Lange Land, plaatsen van een informatiebord
Vlinderidylle.
• Industrieweg en Middenweg; werkzaamheden aan kabels en
leidingen.
• Maria Montessoristraat; werkzaamheden aan kabels en
leidingen.
• Utrechtsestraat; werkzaamheden aan kabels en leidingen.

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

Trek op tijd aan de bel

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.

Welstand en monumenten Midden-Nederland

Besluiten Algemene Wet bestuursrecht

Burenoverlast?

Overige vergunningen/ontheffingen
• Nefco; ontheffing voor vervoer gevaarlijke stoffen door
IJsselstein voor 2016.
• Primagaz; ontheffing voor vervoer gevaarlijke stoffen door
IJsselstein voor 2016.
• Vulcan Europe; toestemming voor laden en lossen van
vuurwerk bij Kerkstraat 13.

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

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.

