6 augustus 2014
Vlam in de pan
Een vlam in de pan is heel vaak de oorzaak bij een woningbrand. Het ontstaat als vet te heet wordt. Leg, bij een vlam in
de pan, direct een deksel of een blusdeken op de pan. Zet vervolgens de hittebron en eventuele afzuigkap uit. Zorg dat u
altijd een deksel klaar heeft liggen als u kookt. Dan bent u altijd
voorbereid.

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

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:
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)
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.
Wethouder Marijke van Beukering: eerste dinsdag van de 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

OVERWEG ZOMERDIJK AFGESLOTEN
TIJDENS ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
TRAMOVERGANG
Vanaf 16 t/m 24 augustus, tussen 6.00-23.00 uur vinden aan
de trambaan nabij de over weg Zomerdijk, de over weg
Planetenbaan en de brug over de Hollandsche IJssel werkzaamheden plaats aan de trambaan.
Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?
De overweg Zomerdijk wordt vernieuwd omdat deze het einde
van haar technische levensduur heeft bereikt. De ligging van
de overweg wordt aangepast zodat dit ten goede komt aan
zowel het tramverkeer als het wegverkeer. Daarbij wordt onder
andere gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘stopmachine’
waarmee de ligging van de trambaan wordt verbeterd.
Welke hinder kunt u wanneer verwachten?
Tijdens het werk is de overweg Zomerdijk 24/7 afgesloten voor
al het verkeer en vervoer. Gemotoriseerd verkeer komend
vanaf Utrechtseweg kan nog wel naar de Kerspellaan en vice
versa. Fietsers komend vanaf Utrechtseweg worden omgeleid
via de Planetenbaan richting IJsselveld.
De werkzaamheden vinden plaats van 6.00-23.00 uur en
kunnen enige mate van geluidshinder opleveren. Dit geldt in
het bijzonder voor de ballastwerkzaamheden. Deze staan
ingepland van 20 tot en met 22 augustus 2014. In principe
wordt niet ‘s nachts gewerkt. In geval van calamiteiten
(uitloop op planning, extreem weer, etc.) is het mogelijk dat
tijdens nachtelijke uren gewerkt wordt.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u
tijdens kantooruren gedurende de periode van de werkzaamheden contact opnemen met Regiotram Utrecht, te bereiken op
(030) 286 25 25.
KLEINE EVENEMENTEN, STRAATFEESTEN
EN BUURTBARBECUES
Kijk op  www.ijsselstein.nl/straatfeest voor een overzicht
van kleine evenementen, straatfeesten of buurbarbecues
bij u in de buurt. U vindt hier ook meer informatie over de
aanvraagprocedure.

AANVRAGEN SCHULDHULPVERLENING
ALLEEN NOG VIA WEBSITE WIL
Als u te maken heeft met schulden of (dreigende) financiële
problemen, kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Werk en
Inkomen Lekstroom (WIL) kan u ondersteunen om financiële
problemen te voorkomen en op te lossen. Met ingang van
14 juli is het niet meer mogelijk uw aanvraag telefonisch door
te geven. U kunt schuldhulpverlening alleen nog digitaal
aanvragen via de website van WIL  www.wil-lekstroom.nl.

BEKENDMAKING WET KINDEROPVANG
EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN
Op grond van art. 8 Besluit register kinderopvang maken
wij bekend dat per 1 augustus 2014 BSO ’t Laddertje,
J.W. Frisolaan 2 te IJsselstein met uniek registratienummer
116549075 uit het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen is verwijderd.

IJSSELSTEIN SOCIAAL
Via de rubriek IJsselstein Sociaal informeren wij u regelmatig
over ontwikkelingen binnen het Sociale Domein: Wmo,
Jeugdzorg en Participatiewet.
GEMEENTEN LEKSTROOM STELLEN
BASISOVEREENKOMST AWBZ/WMO VAST
De c olleges van de Lekstroomgemeenten (Houten,
Nieuwegein, Vianen, Lopik, IJsselstein) hebben de basisovereenkomst AWBZ/Wmo vastgesteld. Hierin wordt geregeld
op welke wijze gemeenten en zorgaanbieders het aan bestedingsproces doorlopen.
Samenwerken aan zorg
De overeenkomst is in samenspraak met de zorgaanbieders
ontwikkeld. Na vaststelling volgt ondertekening door ruim
130 zorgaanbieders. Daarmee geven zorgaanbieders aan dat
zij zich samen met de gemeenten in willen zetten om de zorg
voor de huidige cliënten AWBZ te kunnen garanderen en
een passend aanbod te bieden voor nieuwe cliënten vanaf
1 januari.
Deelovereenkomsten
De volgende stap is het uitwerken van deelovereenkomsten
met zorgaanbieders. Dan wordt specifiek afgesproken welke
prestaties worden geleverd, tegen welke kosten en hoe we dat
gaan controleren.
Nieuwe taken
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het
ondersteunen van inwoners, die momenteel gebruikmaken van
individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
in de AWBZ. De Lekstroomgemeenten werken samen aan
de inkoop van deze nieuwe Wmo-taken. Dat gebeurt in
gesprekken waaraan een selectie van aanbieders deelneemt.
Aanbieders die niet deelnemen aan de fysieke overlegt a f e l s k u n n e n h u n i n p u t l ev e r e n v i a d e w e b s i t e
 www.houten.nl/ondernemers/aanbestedingen. Ook is hier
meer informatie te vinden over het proces van bestuurlijk
aanbesteden AWBZ/Wmo.

SAVE THE DATE!
Informele bijeenkomst ondernemers IJsselstein
Op dinsdag 23 september organiseren de ondernemersverenigingen in samenwerking met de gemeente een
informele bijeenkomst. In de vorm van het programma
‘Lagerhuis’ kunt u kennismaken met het nieuwe college
van IJsselstein.
Programma
Locatie:
Inloop en ontvangst:
Start “Lagerhuis”:
Netwerkborrel:

Raadszaal Stadskantoor IJsselstein,
Overtoom 1 te IJsselstein
vanaf 19.00 uur
vanaf 19.30 uur
vanaf 20.30 uur tot ca. 22.00 uur

Meldt u aan voor 15 september bij Hennie van den Burg,
h.vd.burg@ijsselstein.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de
informele bijeenkomsten ondernemers IJsselstein, laat dan uw
naam op de mailinglist plaatsen.

TIPS UIT IN IJSSELSTEIN
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 10 aug:
Kijk kunst voor het raam bij MIJ
t/m 21 sept:
Ontdek ‘Ongekend kant bij MIJ’ op
3 locaties in de binnenstad
6, 13, 20, 27 aug:
Kindervertelvaarten
8, 22 aug en 5,19 sept:
Vaartocht met Yselvaert naar
Marnemoende
14, 28 aug en 11, 25 sept: Vaartocht met Yselvaert naar
Lopikerkapel
23 aug en 13 sept:
Ontdek kant maken bij MIJ
27 aug - 7 sept:
Proef voor van ‘Kunst aan de IJssel’
bij MIJ
30 aug:
Schrijfcafé in de bibliotheek
30 aug:
Open Dag Kursusprojekt in de
bibliotheek
30 aug en 6, 13 sept:
Zomerorgelconcert in
Oude St. Nicolaaskerk
30 aug:
Return to…@FouteZomerfeest op
het Podium
31 aug:
Foute Zomerfeest op het Podium
31 aug:
Open Zondag met zomermarkt in
de binnenstad
31 aug:
Historisch Stadhuis Concert:
trio fluit, cello en piano
31 aug:
REactive jubileum estafetteloop
5 - 6 sept:
IJsselfestein aan het
Molenplantsoen
6 sept:
Workshop String Art bij MIJ
6 - 7 sept:
Kunst aan de IJssel aan de
Noord-IJsseldijk
6 - 7 sept:
Een kijkje achter ‘Ongekend Kant’
bij MIJ
7 sept:
Varen naar Kunst aan de IJssel
7 sept:
Kofferbakmarkt op het Podium
7 sept:
Open Kunstzondag aan Walkade en
Open Ateliers Schuttersgracht
7 sept:
Thee in de tuin in Vestingsplantsoen
13 sept:
Open Monumentendag
14 sept:
Trap je naar je hapje
14 sept:
Proeverij bij MIJ
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.

BLUSMIDDELEN
Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op
allerlei manieren aan uw veiligheid en staat
24 uur per dag voor u klaar. Maar u kunt zelf ook
veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen?
Stel ze gerust. Wij geven u graag informatie en advies.
Blusmiddelen
Wat te doen bij een kleine brand? In veel gevallen kunt u een
beginnende brand zelf blussen. Dat kan uiteraard alleen als u
weet hoe u dat op een veilige manier kunt doen. Hieronder een
paar tips.
De belangrijkste tip
Als eerste en belangrijkste tip adviseren wij u om alleen te
blussen als u en uw huisgenoten nog steeds veilig de woning
kunnen verlaten. Bij twijfel dus niet blussen, maar iedereen in
veiligheid brengen en
112 bellen. Bedenk ook dat rook giftig
is en inademen dus gevaarlijk.
Water
Het lijkt heel logisch om brand te blussen met water. Voor
brandende olie of brand door een elektrisch apparaat geldt dat
echter niet. Gebruik dan een brandblusser of blusdeken.
Gebruik van een blusdeken
Gebruikt u een blusdeken, wikkel dan de punten van de blusdeken rond uw handen. Houdt u de blusdeken voor uw
lichaam. Bedek de brandhaard vervolgens met de deken.
Haal de deken pas weg als het vuur volledig gedoofd en de
hitte weg is.

Gebruik van brandblussers
Het is handig om brandblussers in huis te hebben, zeker in de
keuken. Brandblussers zijn echter niet voor alle branden
geschikt. Op de blusser staat met symbolen aangegeven voor
welk soort brand de blusser te gebruiken is. Meestal is dat voor
verschillende soorten branden, maar het is belangrijk dat u daarop let als u een blusser koopt.
Met een poederblusser kunt u de meeste beginnende brandjes
blussen en ze zijn relatief goedkoop. Echter, elektronische apparatuur kan niet goed tegen het poeder en het poeder is heel
moeilijk op te ruimen. Dit maakt ze minder geschikt voor in huis.
Een brandblusser werkt maar heel kort. Nader de brand daarom zo dicht mogelijk en spuit met korte stoten. Richt niet op de
vlammen, maar op het materiaal dat brandt.
Meer informatie over de brandweer vindt u op
 www.vrubrandweer.nl.
Er is een folder over het onderwerp beschikbaar getiteld
‘Rookmelders en brandblussers’. Deze kunt u downloaden via
 www.brandweer.nl.
Met vragen kunt u ons bereiken via
info@vru.nl.
Heeft u werkende rookmelders in huis? Rookmelders redden
levens.

KEUZES
Als nieuweling in de politiek kijk ik mijn ogen
uit. Ik probeer me zo snel als mogelijk zaken
en gewoonten eigen te maken. Maar natuurlijk
verbaas ik me over een aantal dingen.
Mijn eerste verbazing is de gang van zaken rond
de coalitievorming geweest. In de openbare zittingen werd de
LDIJ gevraagd wat ons breekpunt zou zijn bij onderhandelingen.
Onze vertegenwoordigers vertelden dat wij over elk onderwerp
in dialoog wilden gaan om zo gezamenlijk een beleid vorm te
geven. Een beleid waarbij rekening gehouden wordt met de
wens van de kiezers. Wat betreft ons speerpunt ‘het parkeerbeleid’ waren we goed voorbereid om aan de onderhandelingstafel
aan te schuiven. Mark Foekema, onze financieel expert, had een
document geschreven waar onderbouwd werd dat het financieel
haalbaar is om gratis parkeren in IJsselstein mogelijk te maken.
Maar wat gebeurt er?
De LDIJ wordt tijdens de zitting onder vuur genomen dat wij ons
speerpunt ‘het parkeerbeleid’ direct laten vallen om maar in de
coalitie te kunnen komen. ‘Kiezersbedrog’ wordt er
geroepen. Vanzelfsprekend wordt dit door de media
overgenomen. Er wordt totaal geen aandacht besteed aan onze
toelichting om over onze speerpunten in gesprek te gaan.
Een andere verbazing was dat de LDIJ slechts in één gesprek
met de informateur om de tafel mocht zitten terwijl wij met
5 zetels toch bijna 19% van de kiezers vertegenwoordigen. Het
was een prettig en informeel gesprek waarbij de parkeerproblematiek aan het eind even ter sprake werd gebracht. De
door ons geschreven financiële onderbouwing was echter niet
de moeite waard om gelezen te worden. Ik verbaas me erover
hoe denigrerend er gesproken werd over onze kiezers die
weggezet werden als dat ‘groepje’. Blijkbaar wordt zonder enige
schroom de mening van 2514 kiezers aan de kant geschoven en
wordt er meer waarde gehecht aan de mening van ca. 40 niet
direct politiek betrokken deelnemers aan de IJ100.
En als laatste verbaas ik me er nu over dat men de indruk heeft
dat raadsleden en wethouders op het pluche zitten. Het
tegendeel is waar. Er wordt ontzettend veel werk verricht door
iedereen. Gelukkig heeft de LDIJ een hecht team dat zich breed
inzet om alle belangen van onze kiezers te vertegenwoordigen.
Een ambitieus team dat altijd openstaat voor uw suggesties.
Henk de Bie
Raadslid voor de LDIJ

Gaat u op vakantie? Laat een bewoonde indruk achter en
geef inbrekers geen gelegenheid.
Let bij dit mooie weer extra op: insluipers zijn zó binnen
als u geen zicht houdt op open deuren en ramen. Geef
inbrekers geen kans!

INGEBRUIKNAME GEMEENTETERREIN
Wilt u tijdelijk een container, steiger of hijskraan plaatsen,
waardoor u de weg of een weggedeelte afsluit? Vraag uw
vergunning 3 weken voorafgaand van de ingebruikname
aan. Kijk voor meer informatie op  www.ijsselstein.nl/
gemeenteterrein.

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.
OMGEVINGSVERGUNNING KAMERLINGH
ONNESLAAN 9 IN IJSSELSTEIN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op
28 juli 2014 vergunning is verleend en met ingang van
donderdag 6 augustus 2014 het volgende besluit met bijbehorende stukken ter inzage ligt:
Omgevingsvergunning Kamerlingh Onneslaan 9 voor het
uitbreiden van de bestaande vleesverwerkingsslachterij met
een varkensslachterij
Inzage
De omgevingsvergunningen met de bijbehorende adviezen en
stukken liggen met ingang van donderdag 6 augustus 2014
voor zes weken en een dag ter inzage. U kunt de stukken
inzien tijdens de openingstijden van het Klantcontactcentrum in
het gemeentehuis.
Beroep
Tegen de beschikking kan gedurende bovengenoemde termijn
beroep worden ingesteld door:
degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen
die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp zijn aangebracht.
De beschikking treedt met ingang van de dag na afloop van de
beroepstermijn in werking tenzij gedurende die termijn beroep is
ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is
beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend
bij de sector bestuursrechtspraak van de Rechtbank te Utrecht,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Indien onverwijlde spoed dit
vereist kunt u een verzoek om voorlopige voorziening bij de
voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank indienen.
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
KLOOSTERPLANTSOEN EN VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNING KLOOSTERPLANTSOEN
(COÖRDINATIEBESLUIT)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf
7 augustus 2014 gedurende zes weken de volgende besluiten
ter inzage liggen:
het besluit van de gemeenteraad d.d. 10 juli 2014 tot het
g e w i j z i g d va s t s t e l l e n va n h e t b e s t e m m i n g s p l a n
Kloosterplantsoen. Het bestemmingsplan is ten opzichte van
het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Deze wijzigingen hebben
betrekking op:
de verbeelding; het maximaal aantal parkeerplaatsen wordt
gewijzigd van 80 naar 70 parkeerplaatsen;
aan de toelichting wordt toegevoegd:
1. paragraaf Parkeren: het aantal maximale parkeerplaatsen
in het Kloosterplantsoen wordt gewijzigd van 80 naar
70 parkeerplaatsen.
2. paragraaf Afvloeiend hemelwater: “Om vervuiling van
afstromend hemelwater en verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen, dienen geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, lood en koper) te worden toegepast
voor dak, dakgoot en regenpijp indien hemelwater vanaf
deze oppervlakken (in)direct wordt afgevoerd naar het
oppervlaktewater”.
3. Paragraaf Oppervlakte water: “Bij primaire watergangen is
een beschermingszone van 5 meter, gemeten vanuit de
insteek van de watergang, van toepassing. Binnen deze
zone is de Keur van het waterschap van toepassing”.
het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning
voor de nieuwbouw van 60 appartementen (huur) en
27 eengezinswoningen (koop).
De voorbereiding van deze besluiten heeft gecoördineerd
plaatsgevonden op grond van de Coördinatieverordening
Gemeente IJsselstein 2011, eerste herziening juncto afdeling
3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Daarmee wordt op grond
van afdeling 8.1 Wet ruimtelijke ordening bovengenoemde
besluiten als één besluit aangemerkt. Gedurende de termijn
van inzage kan schriftelijk beroep tegen dit besluit worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp
bestemmingsplan dan wel de ont werp beschikking
omgevingsvergunning hebben ingediend;
belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen
die zijn aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan;
diegenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht.
Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.
Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit
niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om
voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
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.
Besluit omgevingsvergunning
30 juli 2014: Benschopperweg 14 (2014-06944) , renovatie
woonzorgcentrum Mariënstein Fase 1
6 augustus 2014: Boomgaard 14 (zaaknummer 2014-06334),
plaatsen nieuw raamkozijn ter plaatse keuken, verplaatsen
voordeur naar zijkant van garage en maken nieuwe gang in
garage naar keuken/woonkamer
6 augustus 2014: Utrechtsestraat 62 (zaaknummer 201407324), gevelwijziging begane grond
6 augustus 2014: Molenstraat 11 t/m 15 en monumentenpand Schuttersgracht 24-26, (zaaknummer 2014-06647),
renoveren pannendaken
6 augustus: Schuttersgracht 10-18 (zaaknummer 201407218), slopen en asbestverwijdering voormalige bibliotheek
+ trafostation en voormalige Rabobank
6 augustus: Schuttersgracht Molenstraat Koningshof (zaaknummer 2014 - 07804), sloopvergunning centrumplan
IJsselstein Artica IJsselstein BV
Ingetrokken
17 juli 2014: Griekenlandweg 24 (zaaknummer 2014-05060),
plaatsen schutting voortuin (op eigen verzoek ingetrokken)
Buiten behandeling
24 juli 2014: Jan van der Heydenweg 2 (zaaknummer 201403449), brandveilig gebruik
24 juli 2014: Kerkstraat 14-16 (zaaknummer 2014-06235),
plaatsen gevelreclame en vervangen kozijn
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
17 juli 2014: Utrechtsestraat 43 (zaaknummer 2014-07296),
wijzigen handelsreclame aan gevel
17 juli 2014: Utrechtsestraat 62 (zaaknummer 2014-07324),
gevelwijziging en handeling met gevolgen voor beschermde
monumenten
21 juli 2014: Chilihof 1 (zaaknummer 2014-07428), vervangen garagedeur door kozijn
29 juli 2014: Zomerdijk 37-39 (zaaknummer 2014- 07761),
plaatsen hekwerk op erfgrens van tuinen bij de woningen
Aanvragen voor omgevingsvergunning ontvangen
De aanvragen voor omgevingsvergunningen worden, na
beoordeling op volledigheid en realiseerbaarheid, voor zover
van toepassing, behandeld in de openbare vergadering van de
welstandscommissie.
De eerstvolgende openbare commissievergadering is op
12 augustus 2014 in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
18 augustus 2014 in IJsselstein.
Vergunning verleend/A.P.V.
Kabelwerkzaamheden Oranje Nassaulaan
Kabelwerkzaamheden Sterkenburg 19
Ingebruikname gemeenteterrein Mr. Abbink Spainkstraat,
30 juli t/m 17 september 2014
Ingebruikname gemeenteterrein Voorstraat 1, 11 aug t/m
15 september 2014
Ingebruikname gemeenteterrein Zomerdijk, 16 t/m
24 augustus 2014
Geluidsontheffing freeswerkzaamheden trambaan 4 t/m
31 augustus 2014
Ingebruikname gemeenteterrein Utrechtsestraat 45, 28 t/m
31 juli en 4 t/m 7 augusts 2014
Ingebruikname gemeenteterrein Opaalhof 21, 8 t/m
17 juli 2014
Schenken alcoholhoudende drank, Panoven 14, 26 juli 2014

Volg ons nu ook op Twitter: @gem_ijsselstein

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt
georganiseerd? Kijk op  www.ijsselstein.nl/evenement
voor een overzicht van de evenementenvergunningen en de
aanvraagprocedure.

