30 september 2015

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 w www.uitinijsselstein.nl of volg ons op
Twitter of Facebook
t/m 25 okt:

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:
• 17 september 2015: Swammerdamweg 5 (Z-2015-21266),
verbouwen/ uitbreiden kantoorpand.
• 18 september 2015: Industrieweg 2-3 (Z-2015-21302),
bouw nieuw bedrijfspand.
• 21 september 2015: Prinses Maximahaven 34 (Z-2015-23406),
plaatsen veranda op dakterras

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.
Besluit omgevingsvergunning
• 22 september 2015: Hovenierlaan 20 (z-2015-21220),
gevelwijziging.
• 22 september 2015: Prinses Beatrixlaan 9 (z-2015-19650),
plaatsen dakkapel voorkant woning.
• 21 september 2015: Touwlaan (z-2015-19999), herinrichting.

Welstand en monumenten Midden-Nederland

Horecavergunning verleend

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 6 oktober
2015 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 12
oktober 2015 in het stadhuis van IJsselstein

• 22 september 2015: Kerkstraat 25 (z-2015-18896), exploitatievergunning inclusief terras, De keuken van Tante Cake.

Besluiten Algemene Wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen

Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 24 september:
• Protestantse Gemeente; inzamelen oud papier 2015-2016
• Hervormde Gemeente IJsselstein;
inzamelen oud papier 2015-2016
• Bratislavastraat, ingebruikname parkeerplaatsen voor
containers, 14 t/m 18 september 2015

Kennismaken met burgemeester Van Domburg
Burgemeester Van Domburg wil graag snel ‘inburgeren’ in IJsselstein.
En hoe kan dat beter dan kennis te maken met de inwoners.
IJsselsteiners die IJsselstein met hem delen. Zij vertellen de burgemeester het verhaal van een voor hen speciaal plekje in IJsselstein;
waarom zij zo trots zijn op hun sportclub, zangkoor of elke andere
vereniging, stichting of organisatie; van welke evenementen de inwoners in onze stad genieten; waarom het juist in hun buurt zo fijn
wonen is; de ondernemer die met passie over zijn bedrijf vertelt; of
misschien hebben de IJsselsteiners een vraag die zij graag aan de
burgemeester willen stellen; of gewoon de burgemeester even begroeten en zo met hem kennismaken. Iedereen is welkom.
Burgemeester van Domburg heeft de komende weken woensdagavonden in zijn agenda vrij gehouden om kennis te maken met de IJssels-

teiners. Hij nodigt inwoners of mensen die namens een vereniging,
stichting of organisatie komen, graag uit op het stadhuis.
Hij schenkt dan de koffie in. Belangstellenden kunnen zich op
w www.ijsselstein.nl aanmelden of bellen naar het Klantcontactcentrum • 14 030 om een afspraak voor het koffiemoment in te
plannen.
Bezoek op locatie
Burgemeester Van Domburg gaat ook op woensdagavonden de stad in
om verenigingen, stichtingen of organisaties op locatie te bezoeken.
Op locatie de sfeer proeven en kennismaken met bestuur, leden, deelnemers en/of vrijwilligers. Belangstellenden kunnen een mail sturen
aan m kabinet@ijsselstein.nl om zich hiervoor aan te melden.

Wethouderspreekuur: 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.
Wethouder Marijke van Beukering: eerste dinsdag v/d maand
Wethouder Huib Veldhuijsen: tweede dinsdag v/d maand

Wethouder Vincent van den Berg: derde 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 27 september.

E xpositie ‘Emmelkamp en Prins’ in
Galerie de Boog
t/m 28 okt:		
Expositie Hilde Visser in de
Bibliotheek
30 sept:		IJsselstein Schrijft in de
Bibliotheek
30 sept:		Voorlezen met Vivian en Kleine
Jan in de Bibliotheek
3 okt t/m 5 dec:		Expositie ‘Mijn IJsselstein bij MIJ,
de eigentijdse geschiedenis en 40
jaar Historische Kring IJsselstein’
bij Museum IJsselstein (MIJ)
3, 4, 10 okt:		
Theaterstichting Kwibus met Maria
Stuart van Schiller in Theater
Pantalone
4 okt:		
Open Kunst Zondag
4 okt:		Ruilbeurs voor vrouwen in het
Kinderkwartier
4 okt:		Joyce Stevens & Jazz and Wine in
het Fulcotheater
5 okt t/m 29 nov:		Expositie borduurwerken in
woonzorgcentrum Ewoud
9 okt:		Pop-up Atelier ‘Volkje’ in de
Bibliotheek
9 okt:		Highlands Jamsessie bij Highlands
IJsselstein
10 okt t/m 5 dec:		Expositie ‘Natuur bij MIJ,
landschappen van de IJsselsteinse
huisarts/landschapsfotograaf
Frans van Hoogstraten’ bij
Museum IJsselstein (MIJ)
17, 26 okt:		Rondleiding Omroep Zender
Museum
21 t/m 24 okt:		
Kermis op het Podium
24 okt:		Highlands Bandnight bij
Highlands IJsselstein
25 okt:		
Open Zondag in de binnenstad
25 okt:		
Historisch Stadhuis Concert
28 okt:		Voorlezen met Vivian en Kleine
Jan in de Bibliotheek
28 okt:		Verlichte stadswandeling in de
historische binnenstad
28 okt:		IJsselstein Schrijft in de
Bibliotheek
30, 31 okt en 6, 7 nov:	Theatergroep De Schakel speelt
‘Bessen’ in het Fulcotheater
31 okt:		
Schrijfcafé in de Bibliotheek
Elke zaterdag en zondag kunt u een rondvaart maken met Stichting
Yselvaert door de grachten. Informatie en kaartverkoop via
Uit in IJsselstein, Overtoom 7, • 030 688 72 73.
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.

Cluster- en raadsvergaderingen
Cluster Ruimte: 		
dinsdag 13 oktober 2015
Cluster Samenleving:
woensdag 14 oktober 2015
Cluster Bestuur: 		
donderdag 15 oktober 2015
Aanvangstijd: 		
20.00 uur
Locatie:		raadzaal
Agenda: 		
w w ww.ijsselstein.nl/
gemeenteraad
Volg de raad op Twitter: @ raadIJsselstein
Live-uitzendingen:
w w ww.ijsselstein.nl/
gemeenteraad

Maandag 5 oktober geen aanvraag/ afhalen reisdocumenten

Algemene informatie

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) door Identiteit & Diensten B.V. worden bij alle
gemeenten de huidige aanvraagstations voor paspoorten en identiteitskaarten vervangen door nieuwe aanvraagstations. Voor de gemeente IJsselstein gebeurt dit op maandag 5 oktober 2015. Op de

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

dag kunnen daarom geen paspoorten en identiteitskaarten worden
aangevraagd.
Ook kunt u uw eerder aangevraagde paspoort of identiteitskaart niet
op 5 oktober 2015 komen afhalen. Ook spoedaanvragen zijn op deze
dag niet mogelijk.

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.

Oud papier
Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
De Opstap
Agnesschool

Collecte
ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
3 oktober 9.00–11.00 uur
8 oktober 8.00 uur tot
volgende dag 09.00 uur

• Fonds Verstandelijk Gehandicapten,
27 september t/m 3 oktober 2015

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:
Overtoom 1
(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: • 06 212 15 202
(buiten kantoortijden)
@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.

