4 februari 2015

WAT IS ER ZO MOEILIJK
AAN VLUCHTEN BIJ BRAND?
Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunnen
u en uw gezin of huisgenoten wel veilig
buiten komen? De brandweer moet binnen
acht minuten na een brandmelding ter
plaatse zijn. Tot die tijd bent u op uzelf aangewezen.
Maak daarom een vluchtplan!

G E M E E NT E N I E U W S

ALGEMENE INFORMATIE

TIPS UIT IN IJSSELSTEIN

Bezoekadres:
Correspondentieadres:

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.

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
8 www.ijsselstein.nl
* 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 account van het
college van B&W van de gemeente IJsselstein. Lees
hier over onze activiteiten en besluiten.

Benieuwd naar het laatste nieuws?
Scan dan hier de QR code of ga naar
 www.ijsselstein.nl.
U vindt hier het laatste nieuws en informatie
over de gemeente. Ook kunt u zich
aanmelden voor onze nieuwsbrief.

WETHOUDERSSPREEKUUR 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.
 ethouder Marijke van Beukering: eerste dinsdag van de
W
maand
Wethouder Huib Veldhuijsen: tweede dinsdag van de maand
Wethouder Vincent van den Berg: derde dinsdag van de
maand

OUD PAPIER
Ontmoetingskerk, ma t/m za, 9.00-17.00 uur
’t Kruispunt, gehele week
Agnesschool, 5 februari, 8.00 uur tot 6 februari, 9.00 uur
De Trekvogel, 5 februari, 8.30-18.00 uur
De Opstap, 7 februari, 9.00-11.00 uur

TWITTERSPREEKUUR
COLLEGE IJSSELSTEIN
Naast het vaste spreekuur op de dinsdag, kunt u nu ook de
collegeleden via Twitter bereiken. Heeft u een vraag aan het
college van B&W van IJsselstein? Maar heeft u geen tijd om
even binnen te lopen tijdens een spreekuur? Stel uw vraag
dan eens via Twitter tijdens het Twitterspreekuur. Het eerst
volgende twitterspreekuur is op dinsdag 27 januari van 15.30
tot 16.30 uur. Volg het college via @IJsselsteinBenW en
gebruik #tsijss tijdens het twitterspreekuur.

t /m 8 feb:	Kwibus speelt musical Dear Fox in
Theater Pantalone
t /m 8 feb:	Tentoonstelling Cals College over
MACHT in Theater Pantalone
t /m 28 feb:	Tentoonstelling Leo Schruijer in
de bibliotheek
t /m 2 mrt:	Tentoonstelling ‘Crisis’ van
Fotoclub Ef Elf in Mariënstein
t /m 13 mrt:	Tentoonstelling EKZIBISJUN van
Willem van der Wiel in vergader
centrum IJsselstaete
t /m 15 mrt:
Tentoonstelling De stad in MIJ
t /m 15 mrt:
Suikerstad bouwen! In MIJ
7 en 23 feb:
Rondleiding Omroep Zender Museum
7 feb:	Kleintje Carnaval in Sportcafé
de Poortdijk
8 feb:
Met kids filosoferen over kunst in MIJ
8 feb:	Live muziek met Classis Rock
Coverband Frok in Café de Stee
13 t/m 17 feb:
Carnaval op verschillende locaties
14 feb:
Carnavalsoptocht
21 feb:	Ginger en Casey’s Bigband in
Theater Pantalone
22 feb:	Open Zondag in de historische
binnenstad
22 feb:
Open Ateliers aan de Schuttersgracht
25 feb:	Voorlezen met Kleine Jan en Vivian in
de bibliotheek
25 feb:	Verlichte stadswandeling in de
historische binnenstad
28 feb:
Schrijfcafé in de bibliotheek
Kijk voor meer uittips op  www.uitinijsselstein.nl of volg ons
op Facebook en Twitter.
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

RESULTATEN INWONERSPANEL
IJSSELSTEIN: ZORG- EN WELZIJNSAANBOD
PULSE GOED BEKEND BIJ INWONERS
In november 2014 is het 14e onderzoek uitgevoerd onder
de leden van het Inwonerspanel met het onder werp
‘Bekendheid zorg- en welzijnsdiensten’. De gemeente wilde
graag weten in hoeverre inwoners op de hoogte zijn van
de activiteiten van welzijnsorganisatie Pulse die er binnen de
gemeente en de eigen wijk zijn. Uit onderzoek via het
inwonerspanel blijkt dat 33% van de deelnemers het aanbod
van Pulse kent. Een uitkomst die tot tevredenheid stemt.
Temeer omdat deelnemers ook aangeven pas op zoek te
gaan naar diensten als daar behoefte aan is. Ook meldt men
verrast te zijn door het grote en veelzijdige aanbod en geeft
slechts 3% aan activiteiten te missen.
Wilt u meer weten? Kijkt u dan op  www.ijsselstein.nl voor het
hele onderzoek.

WINTERSE SNOEIWERKZAAMHEDEN
Elzensingels
In IJsselstein staan diverse elzenhagen. Deze hagen geven de
structuur aan van de verkaveling zoals die er in het verleden
was. Vaak stonden ze langs watergangen en dienden als
windkering. Om de elzenhagen als zodanig in stand te houden,
passen we het volgende beheer toe: Op het moment dat de
elzenhagen ongeveer tien meter hoog zijn, wordt gemiddeld de
helft van de elzen op kniehoogte afgezaagd. We snoeien niet
alles in een keer om kaalslag te voorkomen. De stobben die
dan overblijven krijgen zodoende voldoende licht om opnieuw
uit te lopen. Wanneer we minder dan de helft van de elzen
zouden afzagen, krijgen de stobben wellicht te weinig licht en
zullen dan niet altijd uitlopen. Op het moment dat de opnieuw
uitgelopen stobben ongeveer vijf meter hoog zijn, worden de
resterende elzen afgezaagd. Na het uitlopen zijn de elzen
meestal meerstammig en blijft de haag op deze manier, ook
van onderen, dicht begroeid. De plantafstanden van de elzen
zijn zo gekozen dat doorzichten gerealiseerd blijven. Er wordt
ook rekening gehouden met uitzichten vanuit woningen.
De laatste jaren heeft het onderhoud van de elzenhagen
weinig aandacht gehad. We gaan dit nu weer oppakken en
zullen trachten de elzenhagen weer in oude glorie te herstellen.
We houden hierbij rekening met de flora- en faunawet
(o.a. nestelende vogels).

OMVORMING OPENBARE RUIMTE
De gemeente IJsselstein gaat de openbare ruimte omvormen
en heeft hiervoor aannemings- en verhuurbedrijf in groen
‘Verhart Groen b.v.’ uit Montfoort opdracht verstrekt de
benodigde werkzaamheden uit te voeren. Het bedrijf start
deze maand met de werkzaamheden.
Twee fases van uitvoering
Groen is waardevol en draagt op allerlei gebied bij aan een
aantrekkelijke woon- en leefomgeving. IJsselstein heeft een
groene identiteit en wil dat op een betaalbare en efficiënte
wijze behouden. Om dit te realiseren is een omvorming van de
openbare ruimte noodzakelijk. De gemeenteraad heeft hiervoor
het “Uitvoeringsplan Openbare Ruimte” vastgesteld. Een omvorming die in twee fases uitgevoerd gaat worden. De eerste
fase (de resterende wintermaanden en voorjaar) kenmerkt zich
door de aanpak van onveilige bomen en omvormingen van
overlast gevende heesters en groen. Daar waar (fruit)bomen
overlast geven, worden deze weggehaald en zo nodig ver
vangen. Fase twee betreft het verwijderen van bomen, afvalbakken en speelvoorzieningen en vervangen van heesters.
Op de website van de gemeente IJsselstein ( www.ijsselstein.nl)
kunnen inwoners onder het kopje Omvorming openbare ruimte
meer informatie lezen en ook op tekeningen bekijken welke
omvormingen in de wijken plaats gaan vinden.
Keuzes Maken
In het jaar 2010 heeft de gemeenteraad vanuit het project
Keuzes Maken het besluit genomen een structurele taakstelling
van € 800.000,- te realiseren. Een groot deel van deze
taakstelling is bereikt door op een andere manier op onderhoud
en beheer te sturen en door werkbudgetten aan te passen. Het
resterende deel ad € 100.000,- is te realiseren door
omvormingen in de openbare ruimte. In 2012 en 2013 is een
interactief traject gestart in alle wijken waarin de omvormingsvoorstellen zijn gepresenteerd en inwoners actief zijn betrokken
en uitgedaagd om mee te denken. Alle informatie is verwerkt in
een concept voorstel. Aansluitend is in 2013 gestart met een
participatie traject met het Groen Platform IJsselstein (GPIJ) om
de beleidskaders die werden gebruikt bij het maken van keuzes
over de omvorming te verfijnen. Met het nu voorliggende
uitvoeringsplan, waarmee draagvlak is bij het GPIJ, is het
mogelijk een groene omgeving te realiseren die aansluit bij
gebruikswensen van inwoners, rekening houdt met biodiversiteit
en gemakkelijker en goedkoper is te onderhouden.

Afspraken voor uw vluchtplan:
bepaal de snelste en veiligste vluchtroute. Rook stijgt op,
vlucht daarom van boven naar beneden. En bij voorkeur naar
de straatkant. Zo kunnen hulpverleners u zien en bereiken;
bepaal een tweede vluchtroute voor als de eerste is
geblokkeerd;
spreek een verzamelplaats af, waar u elkaar na het vluchten
ontmoet. Zo weet u snel of er nog iemand binnen is;
kies een vluchtkamer voor als de tweede vluchtroute ook
is afgesloten. Liefst een kamer aan de straatkant of een
balkon, zodat de brandweer erbij kan. Spring niet naar
beneden! Wacht op hulp;
spreek af, wie zorgt voor huisgenoten die zichzelf niet
kunnen redden. Denk bijvoorbeeld aan een baby, kind,
oudere of huisdier;
spreek een vaste plek af voor uw huissleutels;
sluit tijdens het vluchten alle deuren achter u. Een deur
houdt minimaal 20 minuten een brand tegen.
Tips:
zorg dat vluchtroutes altijd vrij zijn! Kijk dus of er niets in
de weg staat;
heeft u verbouwd? Dan is het goed om te kijken of uw
vluchtplan nog klopt;
laat jonge kinderen niet alleen thuis. Kan dit niet anders,
zorg dan dat zij door de voor- of achterdeur kunnen vluchten;
zorg dat er geen afgesloten deuren zijn zonder sleutels;
leg de sleutels op een vaste plaats;
oefen met gezinsleden. U kunt bijvoorbeeld oefenen de
uitgang en sleutels te vinden in de rook, door een blinddoek
om te doen.
In geval van brand:
blijf kalm;
waarschuw andere bewoners;
vlucht volgens uw vluchtplan;
sluit deuren achter u en houd andere deuren en ramen
gesloten, u vertraagt dan de uitbreiding van de brand;
blijf dicht bij de grond, rook stijgt namelijk op;
gebruik nooit de lift bij brand;
als u veilig buiten bent belt u direct ( 1-1-2.
Meer informatie over de brandweer vindt u op
 www.vrubrandweer.nl.
Er is een folder over het onderwerp beschikbaar getiteld
‘ V luc hten bij br and ’. D eze kunt u dow nl oaden via
 www.brandweer.nl. Met vragen kunt u ons bereiken via
* info@vru.nl.
Heeft u werkende rookmelders in huis?
Rookmelders redden levens.

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.
BEKENDMAKING VASTSTELLING
MANDATENREGISTER UW SAMENWERKING
Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de gemeen
schappelijke regeling UW Samenwerking maken bekend,
dat zij, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, op
24 november 2014 hebben besloten tot:
d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t “ M a n d a t e n r e g i s t e r U W
Samenwerking”
de intrekking van het bij besluit van 19 december 2013 vastgestelde ‘Mandatenregister UW Samenwerking 2014’
Bovengenoemd register kunt u vanaf vandaag kosteloos inzien
bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling
een afschrift van de stukken krijgen.
Het Mandatenregister UW Samenwerking is ook elektronisch
bekend gemaakt in de Centrale Voorziening Decentrale
Regelgeving, te raadplegen via:  www.overheid.nl.
BEKENDMAKING VASTSTELLING MANDATENLIJST
IJSSELSTEIN-UW SAMENWERKING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij en de
burgemeester, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,
op 18 november 2014 hebben besloten tot:
d e vaststelling van de “Mandatenlijst IJsselstein-UW
Samenwerking”
d e intrekking van de bij besluit van 3 december 2013
vastgestelde ‘Mandatenlijst IJsselstein-UW Samenwerking
2014’
Bovengenoemde mandatenlijst kunt u vanaf vandaag kosteloos
inzien bij het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen
betaling een afschrift van de lijst krijgen.

Na snoeiwerkzaamheden ontvangt de gemeente vaak
klachten over kaalslag en worden er vragen gesteld over
de flora en fauna. De medewerkers die met het onderhoud
belast zijn, hebben de laatste jaren cursussen gevolgd,
waarbij ze o.a. geleerd hebben hoe om te gaan met de flora
en fauna. Zij doen voorinspecties en handteren de werkwijzen zoals vastgelegd in de schouwgids (zie ‘Werken met
beeldkwaliteit’).

GEMEENTELIJKE
DIENSTVERLENING AANGEPAST
Voor een afspraak in het stadhuis,
kunt u een afspraak maken via
( 14 030. Kijk voor alle informatie op
8 www.ijsselstein.nl.

Besluit omgevingsvergunning
28 januari 2015: De Clinckhoeff 2 (z-2014-12849), wijzigen
reclameuitingen in de huisstijl van Jumbo-supermarkten
28 januari 2015: Edisonweg 21c (Z-2014-11487),
plaatsen reclameuiting voor- en een reclameuiting aan
de achterzijde gebouw
4 februari 2015: Achtersloot 24a (Z-2014-12766),
aanbrengen constructieve wijzigingen en nieuw dakkapel
2 februari 2015: Marinus Volwerkstraat 5/6 (Z-2014-12915),
samenvoegen twee woningen d.m.v. constructieve wijzigingen
2 februari 2015: Cape Kennedy 1 t/m 64 (Z-2014-11898),
bouwen 64 appartementen met parkeervoorziening
Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
26 januari 2015: Panoven 10 (Z-2014-13577),
verwijderen asbest en bouwen prefab dakplaten
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 29 januari:
Ingebruikname gemeenteterrein t.h.v. Eiteren 87 t.b.v.
container en materialen, 21 jan-20 mrt
Ingebruikname gemeenteterrein W.C. Clinckhoeff t.b.v.
container, 2 t/m 18 februari
Ingebruikname gemeenteterrein M v Henegouwenstraat 20-24
t.b.v. steiger, container en bouwmaterialen, 19 jan t/m 30 apr
Ingebruikname gemeenteterrein Hendrik Copijnstraat 50
t.b.v. container, 19 t/m 31 januari

De Mandatenlijst IJsselstein-UW Samenwerking is ook elektronisch bekend gemaakt door middel van een elektronisch
uitgegeven Gemeenteblad.
Dat Gemeenteblad is gepubliceerd op en te raadplegen via
 www.zoek.officielebekendmakingen.nl en  www.officielebekendmakingen.nl. Tevens is de mandatenlijst opgenomen
in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving, te raadplegen via:  www.overheid.nl.
AANVRAGEN VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
20 januari 2015: Arizonahof 5 (Z-2015-14204),
plaatsen dakkapel op achterdakvlak woning
20 januari 2015: Prinses Irenelaan 14 (Z-2015-14203),
bouwen erker voorzijde woning
21 januari 2015: Agterhof 10 (Z-2015-14216),
plaatsen afzuigkanaal
21 januari 2015: Maria Montessoristraat 34 (Z-2015-14219),
plaatsen dakkapel
21 januari 2015: Middenweg 31 (Z-2015-14217),
afwijken bestemmingsplan voor detailhandel
27 januari 2015: Zomerdijk 42B (Z-2015-14329),
tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor aanleggen trainingsveld hondenschool
27 januari 2015: De Clinckhoeff 2 (Z-2015-14354),
plaatsen tijdelijk reclamebord
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 welstands
commissie.

Heesterbeplantingen
Bij het onderhoud van de heesterbeplantingen worden
rekening gehouden met de uitgangspunten zoals omschreven
in het vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Meer informatie kunt
u vinden op de gemeentesite  www.ijsselstein.nl (vul bij
zoek op trefwoord in ‘Werken met beeldkwaliteit’).

BESLUITEN OP GROND VAN
DE 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.

De eerst volgende openbare commissievergadering is op
10 februari 2015 in het stadhuis van Nieuwegein. De kleine
commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 16 februari 2015
in IJsselstein.

EVENEMENTEN
Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad
wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt
u een overzicht van de evenementen, verleende ver
gunningen en aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u naar
8 www.ijsselstein.nl/evenement
Voor straatfeesten of buurtbarbecues gaat u naar
8 www.ijsselstein.nl/straatfeest

