30 maart 2016

Raadsvergadering
Raadsvergadering:
Aanvangstijd: 20.00 uur

donderdag 9 april 2016
Locatie: raadzaal

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

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.
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 voor
lopige 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.
Aanvraag omgevingsvergunning
21 maart 2016: Kerkstraat 3 (Z-2016-30898), uitbreiding
achterzijde woning en plaatsen twee dakkapellen achtergevel
21 maart 2016: Nedereindseweg 561 (Z-2016-30899),
renoveren schuur
21 maart 2016: Utrechtsestraat 11 (Z-2016-30934), inzake
bestemmingswijziging van het gehele pand tot bedrijfsruimte
Omgevingsvergunning verleend
24 maart 2016: Edelstenenbaan 42 (Z-2016-26832), plaatsen
kozijn met roldeur in achterzijde schuur
Welstand en monumenten Midden-Nederland
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
12 april 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
4 april 2016 in het stadhuis van IJsselstein.

Oud papier
Ontmoetingskerk
’t Kruispunt
De Opstap
De Brug
Paulusschool

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
2 april 9.00–11.00 uur
6 april 11.00 uur tot volgende dag 10.30 uur
13 april 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur

Reconstructie Touwlaan
Om de verkeersveiligheid te verhogen en de positie van de fietser
te verbeteren wordt de Touwlaan opnieuw ingericht.
Op maandag 4 april starten de werkzaamheden.De Touwlaan wordt
in fases aangepakt. Per fase zijn ook omleidingsroutes ingesteld.
Deze routes worden met bewegwijzeringsborden aangegeven. Ook
worden er verkeersregelaars ingezet.
Tijdens de werkzaamheden is altijd een voetpad aan één zijde
van de Touwlaan voor voetgangers begaanbaar. De winkels in
de binnenstad en aan de Kasteellaan, als ook dansschool Dansja,
de scholen en het gezondheidscentrum ‘t Steyn, zorginstelling
Isselwaerde en parkeergarage Eiteren blijven bereikbaar.
Geïnteresseerden kunnen de fasering van de reconstructie Touwlaan
en de omleidingsroutes bekijken op de website www.ijsselstein.nl
onder de tab ‘Projecten/Reconstructie Touwlaan’.

Jeugd
Team
voor ondersteuning
bij opgroeien en
ontwikkeling van
kinderen en jongeren

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

Sociaal
Team
voor ondersteuning
in zorg en welzijn

Jeugdteam IJsselstein
ijsselstein@jeugdteam.nu | www.jeugdteam.nu
030-686 99 01 | 06-472 178 26

Grond pachten in IJsselstein
De gemeente IJsselstein heeft een aantal landbouwgronden,
grenzend aan de Noord IJsseldijk, in bezit. Deze gronden worden
jaarlijks verpacht. Dit jaar wil de gemeente IJsselstein de gronden
verpachten aan de hoogste bieder. De gronden kunnen alleen
worden gebruikt voor landbouw of het houden van vee. Het
gaat om drie te verpachten delen/gronden. Een kaart van de te
verpachten gronden vindt u op www.ijsselstein.nl en zoek
op Pacht. U vindt daar ook een conceptovereenkomst waarin de
voorwaarden staan vermeld.

Sociaal Team IJsselstein
info@sociaalteam.nu | www.sociaalteam.nu
030-765 00 26

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Heeft u belangstelling?
U kunt zich tot uiterlijk 15 april 2016 inschrijven via
m.de.bruin@ijsselstein.nl
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op onze website www.ijsselstein.nl en zoek op Pacht.
Of neem contact op met de heer mr. M. de Bruin op telefoonnummer
14 030 of via de e-mail: m.de.bruin@ijsselstein.nl.

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

Evenementen

@gem_ijsselstein
Het officiële Twitteraccount van gemeente IJsselstein. Lees hier over
het laatste nieuws, projecten en werkzaamheden of stel een vraag.

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

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

