4 mei 2016

Honden én hondenoverlast
Honden, voor de één een vriend voor het leven en voor de ander een ergernis.
Hoe vinden deze groepen elkaar?
We kunnen dit verhaal beginnen met een simpel woord
‘Respect’. Respect voor de hond, voor elkaar en voor de
regels.
Als u uw hond uitlaat, houd het dier dan aangelijnd. Alleen op
de plaatsen waar het aangegeven is als ‘Losloopgebied’ mag de
hond los lopen en kan het beestje lekker rennen. Dit zijn met zorg
uitgekozen plekken, waarbij er weinig tot geen overlast wordt
veroorzaakt. Op alle overige plekken houdt u uw hond aangelijnd.
Hiermee voorkomt u dat de hond plotseling de weg oprent of tegen
kinderen aanspringt. Ook kunt u dan zien als het dier zijn behoefte
doet en de hondenpoep direct opruimen. Zorg dat u voldoende
opruimmiddelen bij u hebt. Voorkom hondenpoep in de openbare
ruimte! Bij elk onderzoek over de beleving van de openbare ruimte
wordt hondenpoep als ergernis nummer één genoemd. Niemand
vindt hondenpoep aan zijn schoen fijn.
Scherper toezicht Stadsbeheer
Wij ontvangen bijna dagelijks meldingen over loslopende honden,
hondenpoep en af en toe zelfs bijt-incidenten. Soms wordt hierbij
ook gemeld dat de discussies op straat tussen honden- en niethondenbezitters in emotie hoog oplopen. Dit kan natuurlijk nooit

de bedoeling zijn, toon respect voor elkaar. De regels voor honden
moeten bij elke hondenbezitter bekend zijn. Deze zijn overigens
ook terug te lezen in de Plaatselijke Algemene Verordening.
Onze medewerkers van Stadsbeheer zijn dagelijks op pad. Zij zijn,
om de leefbaarheid in de wijken op een hoog peil te houden,
veelvuldig in de wijken. Zij gaan de komende tijd scherper optreden
tegen hondenbezitters die zich niet aan de regels houden.
Tips voor beperken van overlast en voorkomen van boetes van
€ 90 tot € 120,-.
• Op de hondenuitlaatkaart staat aangegeven waar honden los
mogen lopen en/of geen opruimplicht geldt voor hondenpoep.
Raadpleeg de uitlaatkaart op www.ijsselstein.nl
• Neem altijd voldoende opruimmiddel mee:
De poepschep of een papieren of plastic zak.
• Poept uw hond op een niet-toegestane plaats?
Ruim de hondenpoep op en gooi het zakje in een vuilnisbak.
• Laat uw hond niet uit op speelweides. Een grasveld met daarop
één speeltoestel telt al als speelweide.
Honden zijn niet toegestaan op een speelweide.
• Laat uw hond alleen loslopen in de aangewezen losloopgebieden.
Raadpleeg de uitlaatkaart op www.ijsselstein.nl

Inloopspreekuur bestuurder
dinsdag van 15.30 – 16.30 uur
Wilt u de burgemeester of een wethouder spreken?
Dat kan laagdrempelig tijdens de inloopspreekuren 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 burgemeester en wethouders op de dinsdagen van
15.30 tot 16.30 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Burgemeester Patrick van Domburg:
eerste dinsdag van de maand
Wethouder Marijke van Beukering:
tweede dinsdag van de maand
Wethouder Huib Veldhuijsen:
derde dinsdag van de maand
Wethouder Vincent van den Berg:
vierde dinsdag van de maand
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Meet & greet met maaltijd voor
VIP Gast van de raad 
De gemeenteraad ontvangt op donderdag 12 mei 2016 graag weer
gasten van de Raad. Voor een aantal raadsvergaderingen per jaar is
het mogelijk als VIP-gast de vergadering te bezoeken. Vooraf geven
enkele raadsleden een kijkje achter de schermen om u als inwoner
kennis te laten maken met het werk van de raad.
Het avondvullende programma is als volgt:
18.00 - 18.30 uur	Ontvangst op het gemeentehuis & inloop
met een drankje
18.30 - 19.00 uur 	Presentatie werk raad / college / griffie en
korte film: ‘Hoe werkt de gemeenteraad’

Netwerkbijeenkomst voor
ondernemers IJsselstein

Dodenherdenking
Op woensdag 4 mei herdenken wij
de Nederlandse oorlogsslachtoffers.
Allen -burgers en militairen- die in
het Koninkrijk der Nederlanden of
waar ook ter wereld zijn omgekomen
of vermoord sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog, en daarna in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Op dinsdag 17 mei organiseren de ondernemersverenigingen in
samenwerking met de gemeente een netwerkbijeenkomst voor
alle ondernemers van IJsselstein. Deze avond staat onder meer in
het teken van ‘de vitale werknemer’. Aan een aantal thematafels
gaan ondernemers met elkaar in gesprek. Alvast een tipje van het
tafelkleedje oplichten? De heer George Terberg van Terberg Holding
schuift aan bij inspiratietafel ‘de gezonde werkvloer’. Om 19.00 uur
in het stadhuis aan de Overtoom. Wij zien u graag!

18.00 uur

tot zonsondergang vlaggen halfstok

Meldt u aan bij Hennie van den Burg h.vd.burg@ijsselstein.nl

18.15 uur

Basiliek aan de Nicolaasstraat open
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18.45 uur - 19.30 uur	Herdenkingsbijeenkomst m.m.v.
- Fanfare Orkest Excelsior
- Fulco’s Regionaal Mannenkoor
- Instituut Jos Dolstra
- Interkerkelijk Overleg IJsselstein
- Delegatie IJsselsteinse scholen
19.45 uur	Vertrek Stille Tocht
	Route: Nicolaasstraat,
Kronenburgplantsoen, om de N.H. Kerk:
	Voetpad Route naar Vrijheid naar
Herdenkingsmonument
20.00 uur
2 minuten stilte
20.02 uur
Kranslegging

19.00 - 19.45 uur	Maaltijd & meet en greet
(informeel nader kennismaken met elkaar)
19.45 - 20.00 uur	Kennismaking burgemeester
& aanvang raadsvergadering
Ca. 22.30 uur	Na afloop raadsvergadering,
hapje en een drankje
Na afloop van de raadsvergadering is er gelegenheid voor het
stellen van vragen en een informele ontmoeting met raads- en
collegeleden.
Wilt u gebruik maken van deze uitnodiging, of een deel van de
avond meemaken, neem dan even contact op met de griffie,
tel. 030 - 686 1817 of per e-mail griffie@ijsselstein.nl.

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 www.uitinijsselstein.nl of volg ons op Twitter
of Facebook
t/m 8 mei 	
Op pad met de speurtocht van Uit in
IJsselstein
t/m 9 mei	
Expositie hobbyclub in woonzorgcentrum
Ewoud
t/m 28 mei	
Expositie (her) Examen in Theater Pantalone
t/m 29 mei	
Expositie ‘Aanstormend Talent bij MIJ’
(Museum IJsselstein)
t/m 29 mei	
Expositie ‘Feestje bouwen bij MIJ. Vijftig jaar
IJVO-plezier in MIJ’ (Museum IJsselstein)
t/m 29 mei	
Kom knutselen, speuren en ontdekken bij MIJ
(Museum IJsselstein)
t/m 31 mei	
Expositie ‘Vezel & Textiel’ van Geskea
Andriessen in de Bibliotheek
4 mei	
Dodenherdenking
4 mei	
Workshop ‘Karikatuur tekenen’ bij Museum
IJsselstein (MIJ)
4 mei	
Uitvoering van het Requiem van Gabriël Fauré
in St. Nicolaasbasiliek
5 mei	
Karaoke-avond in Café de Stee
6, 13, 20, 27 mei	
Pop-up Atelier Marianne van Scharenburg in
de Bibliotheek
9, 28 mei	
Rondleiding Omroep Zender Museum
9 mei
Instagram-wandeling door IJsselstein
11 mei
IJsselstein Schrijft in de Bibliotheek
13 mei
Higlands Jamsessie bij Highlands IJsselstein
14 mei
Adelaar Sport IJsselsteinloop

14 mei	
Nationale Molendag in Korenmolen de
Windotter
15 mei	
Live muziek in Café de Stee
17 mei	
Lees & Ontmoet in de Bibliotheek
18, 25 mei	
Voorjaarswandeling HKIJ (Historische Kring
IJsselstein)
19 mei	
Lezing ‘Over Wed, Koningstraat en
Schuttersgracht bij MIJ’ (Museum IJsselstein)
21 mei
Oldtimers kijken in IJsselstein
21 mei
Beklimming St. Nicolaasbasiliek
21 mei	
Fulco’s Vocaal Festival op diverse locaties in
de binnenstad
21 mei	
Tuinstekjes ruilmarkt met natuuractiviteiten
aan Achtersloot 102
21 mei	
Bierproeverij in Café de Stee
22 mei	
Workshop ‘Fotografeer je knuffeldier op een
andere manier’ in MIJ (Museum IJsselstein)
22 mei	
Ruilbeurs voor vrouwen in het Kinderkwartier
22 mei
Pubquiz in Café de Stee
25 mei	
Voorlezen met Kleine Jan en Vivian in de
Bibliotheek
27, 28 mei	
Rolling Stones Tribute in Theater Pantalone
28 mei
Schrijfcafé IJsselstein in de Bibliotheek
28 mei	
Wereldavond tbv Stichting Roemeense
Kinderhulp
28 mei	
Highlands Bandnight bij Highlands IJsselstein
28 mei
Vrijmarkt rond St. Nicolaasbasiliek
28 mei	
Expositie Schildersgroep Lek en IJssel in
Molenstraat 7 – 9
29 mei	
Open Zondag in de historische binnenstad
Van 7 mei t/m 23 oktober kunt u elke zaterdag en zondag
een rondvaart maken met Stichting Yselvaert door de grachten.
Informatie en kaartverkoop via Uit in IJsselstein, Overtoom 7,
030 6887273.
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.

Stadhuis gesloten

Oud papier

Woensdag 4 mei	i.v.m. Dodenherdenking
vanaf 19.30 uur gesloten
Donderdag 5 mei
Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag
Vrijdag 6 mei	Stadhuis gesloten
Er is ook geen avondopenstelling

Ontmoetingskerk
’t Kruispunt
De Opstap
Torenuil, Tiranastraat
Nicolaasschool

Gewijzigde inzameling rondom
de feestdagen 
Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) en maandag
16 mei (Tweede Pinksterdag) is RMN (Reinigingsbedrijf Midden
Nederland) gesloten en legen zij geen minicontainers. PMD haalt
RMN ook niet op. Het recyclingstation is tijdens deze feestdagen
ook gesloten.
Huishoudens waarbij RMN normaal gesproken op maandag,
woensdag of donderdag de minicontainers leegt of PMD ophaalt,
kunnen op het online inzamelschema nakijken wanneer RMN dit
alsnog doet.
Let op: dit kan één of meerdere
dagen vóór of na de feestdag zijn!
Zie: www.rmn.nl/inzamelschema.
De minicontainer of PMD- zak
moet op de inzameldag vóór
7.30 uur aan de weg staan.

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.
Aanvraag omgevingsvergunning
• 22 april 2016: Walkade 63 (Z-2016-31945),
uitbouw benedenwoning.
• 25 april 2016: Klompenmaker 35 (Z-2016-32051),
plaatsing antenne.
Welstand en monumenten Midden-Nederland
De aanvragen voor 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 10
meil 2016 in het stadshuis van Nieuwegein. De kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect) is op 16 mei 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.
Vergunningsvrij
16 maart 2016 Boerhaaveweg (Z-2016-30753) Aanleggen uitrit
naar de te verleggen Boerhaaveweg, was ingediend als aanvraag
omgevingsvergunning.

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
7 mei 9.00–11.00 uur
dinsdag 10 mei
14 mei 10.00-12.00 uur

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl
info@ijsselstein.nl

Telefonisch bereikbaar:

ma t/m vr 8.30-17.00 uur
14 030

Openingstijden:
(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:
(buiten kantoortijden)

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.

