6 april 2016

Duurzame onkruidbestrijding

eruit zien. Zij rapporteren de probleemgebieden wekelijks aan mij,
zodat wij onze werkplanning zo nodig hierop kunnen aanpassen. Als
er veel onkruid staat komen we soms wel drie tot vier keer de wijk in
om het onkruid te bestrijden. We halen het onkruid, zoals grassen en
paardenbloemen, weg. Mossen die tussen de tegels groeien laten wij
zitten. Mensen kunnen die eventueel zelf weghalen. Deze werkwijze
noemen wij werken volgens het beeldkwaliteitsplan”.

RMN bestrijdt onkruid in IJsselstein met de milieu
vriendelijke WAVE-methode. De WAVE-methode bestrijdt
het onkruid op stoepen, parkeervakken en woonerven
door middel van heet water. Vanaf begin april tot en met
(ongeveer) september zien inwoners de hiervoor speciaal
uitgeruste wagens van RMN door de straten rijden.
Op moeilijk bereikbare plekken gebruiken de medewerkers een
hand-WAVE-installatie met slang.Het bestrijden gebeurt aan de
hand van afspraken die met de gemeente zijn gemaakt over de
beeldkwaliteit in de openbare ruimte. RMN bestrijdt het onkruid op
verhardingen zonder chemische middelen. RMN spuit een minimale
hoeveelheid bijna kokend water op het onkruid. Het bovengrondse
deel van de plant verdort op deze manier. De wortel van het
plantje raakt na meerdere behandelingen uitgeput, waarna het
plantje wegkwijnt of doodgaat. De heet water methode dringt het
onkruid op een duurzame manier terug.

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.
Nevenfuncties burgemeester en wethouders
Op grond van de artikelen 41b en 67 van de Gemeentewet maken
de wethouders en de burgemeester hun nevenfuncties openbaar.
Ook de neveninkomsten uit die functies moeten openbaar worden
gemaakt.
Ter voldoening aan het bepaalde in de Gemeentewet ligt met
ingang van heden bij het Klantcontactcentrum in het Stadhuis,
Overtoom 1 voor een ieder kosteloos ter inzage het:
“Overzicht nevenfuncties (uit hoofde van het ambt en anders dan
uit hoofde van het ambt) en neveninkomsten burgemeester en
wethouders van IJsselstein over het jaar 2015”
Aanvraag omgevingsvergunning
23 maart: Jan Ligthartstraat 12 (Z-2016-31000), plaatsen
dakkapel voorzijde woning
24 maart Achtersloot 160 (Z-2016-31324), ombouwen stal tot
woning en B&B, en hooimijten verbouwen tot bedrijfsruimte.
29 maart: Agterhof 10 (Z-2016-31106), aanpassen ventilator
in gevel.
30 maart: Meindert Hobbemalaan 15 (Z-2016-31187), bouwen
zwembad, poolhouse en terreinafscheiding
De aanvragen voor omgevingsvergunningen worden, na
beoordeling op volledigheid en realiseerbaarheid, voor zover
van toepassing, behandeld in de openbare vergadering van
de welstandscommissie.

Welk materiaal zetten we in om onkruid te bestrijden?
De voertuigen die RMN voor de onkruidbestrijding inzet, bestrijden
onkruid zeer gericht en werken via een infrarood-detectie systeem.
“Alléén op de plantjes wordt heet water gespoten. Zo verspillen
we zo min mogelijk heet water en energie” aldus Marcel Murk,
teamleider straatreiniging bij RMN. Moeilijk bereikbare plaatsen
voor de machine, bestrijdt RMN handmatig. Denk aan onkruid
rondom paaltjes of onder bankjes. De veegmachine die in de wijk
werk verricht is ook uitgerust met een speciale harde borstel om
onkruid te verwijderen.
Werken volgens beeldkwaliteitsplan
De gemeente bepaalt hoeveel onkruid er zichtbaar mag zijn op
straat. Er is afgesproken dat er nog wel onkruid zichtbaar mag zijn,
maar dat dit niet storend is. Marcel Murk over deze beeldkwaliteit:
“De kwaliteit meten wij letterlijk op straat. De medewerkers zijn
er tijdens hun werkzaamheden continu scherp op hoe de wijken
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 12 april
2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
18 april 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
tel: 14 030.
Omgevingsvergunning verleend
6 april 2016: Hogebiezendijk 86 (Z-2016-28240), vergroten
achterzijde woning.

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

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

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.

Oud papier
Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
De Brug
Paulusschool

Raadsvergaderingen

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

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

