6 juli 2016

Stadsgids 2016
Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? De eerste
zin van de openingstune van een bekende tv-serie uit de
jaren zeventig van de vorige eeuw.

Kinderondergoedactie
voor kledingbank

Anno 2016 maakt u nog nauwelijks mee dat een bestuurder van een
auto naast u stopt en u smekend aankijkt of u hem de route naar
een adres kunt wijzen. De tom-tom is niet meer weg te denken.
Of, wie heeft nog een rij met encyclopedieën thuis in de kast
staan? Wij denken steeds minder mensen. Even googelen op het
wereldwijde web, en u vindt alle informatie die u zich maar wenst.
Een ontwikkeling waar wij als gemeente graag in mee gaan. De
gemeente IJsselstein is een klantgerichte organisatie. U bent
tijdens openingstijden altijd welkom in ons stadhuis of u kunt ons
bellen. Onze medewerkers zijn graag bereid u te woord te staan.
Maar wij willen meer. Wij zijn u graag 24 uur per dag / zeven
dagen in de week van dienst. Onze website wijst u in IJsselstein
de weg. Zoeken is niet nodig. Op de homepage van www.ijsselstein.
nl staan de meest bezochte onderwerpen voor u gerangschikt. En
als u in de zoekbalk uw vraag invoert, dan ‘vertelt’ de site u het
antwoord. Ook de digitale stadsgids vindt u op onze website.
Het grote voordeel ten opzichte van de papieren stadsgids is,
dat de contactgegevens in de digitale stadsgids up to date zijn.
“Verkeerd verbonden”, ook dat behoort tot het verleden.
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Papieren stadsgids ophalen of aanvragen
Uiteraard beseffen wij dat niet alle inwoners gebruik maken van
internet. Maar héél veel wel. Ook hebben wij als college van
burgemeester en wethouders “Duurzaamheid” hoog in het vaandel
staan. Wij vinden het jammer van het papier als veel inwoners
de stadsgids een keer doorbladeren en dan vervolgens bij het
oud-papier weggooien. Wij hebben daarom besloten de papieren
stadsgids niet meer huis-aan-huis te verspreiden.
Maar voor wie wil … een exemplaar is af te halen bij de receptie
van het stadhuis. Of u kunt bellen via t. 14 030 en wij sturen u
een gids toe.

Als je rond moet komen van een laag inkomen, is nieuwe
kleding voor de kinderen vaak geen optie. De kledingbank
biedt dan zeer welkome mogelijkheden om de kids toch van
leuke outfits te voorzien. Maar hier is niet alles te krijgen.
Via een oproep op Facebook kwam Marjolein den Hartog,
consulent schuldhulpverlening bij Werk en Inkomen Lekstroom
(WIL), erachter dat de kledingbank een chronisch tekort heeft
aan kinderondergoed. Het wordt vrijwel niet gedoneerd of
is te versleten om nog uit te geven. En dat heeft vergaande
gevolgen vertelt Marjolein. “In de kleedkamer op school en bij
de sportvereniging worden kinderen met versleten of verkleurd
ondergoed helaas vaak gepest.” Vanuit haar bevlogenheid
met de doelgroep voor wie zij zich bij WIL dagelijks inzet,
startte Marjolein daarom samen met collega schuldhulpverlener
Anne Vette een inzamelingsactie. En met groot succes!
Op dinsdag 28 juni overhandigden zij koffers vol nieuw ondergoed
aan de Kledingbank 4 Nieuwegein.
“Heel veel mensen vinden dit een sympathiek en
belangrijk doel”
“We wilden graag € 250,- ophalen en zijn begonnen door met de
pet rond te gaan bij onze collega’s”, vertelt Anne, “De positieve
reacties waren echt geweldig. Heel veel mensen vinden dit een
belangrijk doel en al snel hadden we € 500,- ingezameld.” Om het
maximale uit hun actie te halen, namen de dames ook contact op
met de Rotaryclub Nieuwegein. Deze reageerde direct enthousiast
en doneerde nog eens € 500,-. Rotary lid Ernst van Bokhorst en
zijn vrouw Nella namen bovendien contact op met Kleine Jan
Textiel in IJsselstein. Ook Marianne Broeke, eigenaresse van deze
kledingzaak, wilde zich meteen inzetten voor dit sympathieke doel.
Zij verzamelde grote partijen nieuw kinderondergoed en zorgde
ervoor dat het ingezamelde bedrag nog verder rijkt door alles voor
inkoopprijs aan te bieden.
Kledingbank blij verrast
Op dinsdag 28 juni reden Marjolein en Anne met een auto vol
ondergoed naar Kledingbank 4 Nieuwegein. Truus van Wijk en
Marion van Roessel van de kledingbank stonden versteld van de
enorme hoeveelheid. “Dit hadden we echt niet verwacht”, vertelt
Truus, “Niet te geloven, wat geweldig!
Bij het samenstellen van de partij ondergoed is goed gekeken
naar de verschillende maten die nodig zijn en een goede verdeling
tussen jongens- en meisjesondergoed. Kledingbank 4 Nieuwegein
zal het ondergoed nu uitgeven aan gezinnen in Nieuwegein,
IJsselstein, Lopik en Vianen die van een laag inkomen rond
moeten komen.

Terugblik bijeenkomst Stadsvisie 27 juni
Circa honderd inwoners hebben maandagavond 27 juni
meegedaan aan “Het verhaal van IJsselstein in 2030”.
Hoe ziet de toekomst van IJsselstein eruit in het jaar
2030? Hoe wonen, werken en leven we dan?

Wie kinderondergoed en andere kleding wil doneren: dit kan
via de container van de kledingbank op de Archimedesbaan 6
in Nieuwegein.”

Klantcontactcentrum gesloten
In verband met een personeelsbijeenkomst is het Klantcontact
centrum van het stadhuis donderdag 7 juli vanaf 16.00 uur gesloten.

Burgemeester Patrick van Domburg en voormalig bestuurder
Gijsbrecht van Amstel openden de avond. Aan de hand van drie
thema’s: bondgenootschappen, kracht van de samenleving en druk
op de ruimte spraken inwoners over hun ideeën en wensen. Wat
willen we behouden, versterken of veranderen? Aan bod kwamen
vragen als: Welke ruimte is er voor de verschillende wensen van
gebruik (wonen, groen, voorzieningen, bedrijven, recreatie) en
waar ligt de prioriteit?

Sociaal
Team
voor ondersteuning
in zorg en welzijn

Hoe willen we dat onze samenleving er uitziet, gezien de
demografische en andere veranderingen in de samenleving? Op
welke relatie richten we ons als gemeente in de komende jaren?
Het resultaat van de avond wordt gebruikt voor het opstellen van
ambities en dilemma’s voor de stadsvisie IJsselstein 2030.
Op 15 september is de vervolgavond.

Raadsvergaderingen
Let op: Gewijzigde datum en aanvangstijd!
Raadsvergadering:
Aanvangstijd: 19.00 uur

woensdag 6 juli 2016
Locatie: raadzaal

De extra raadsvergadering over de Kadernota 2017 en financieel
perspectiefnota vindt plaats op 1 september a.s. om 17.00 uur.
Sociaal Team IJsselstein
info@sociaalteam.nu | www.sociaalteam.nu
030-765 00 26

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 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
In de zomervakantie is er in de periode van 19 juli t/m 16
augustus geen inloopspreekuur.

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 Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Op grond van art. 8 besluit register kinderopvang maken wij
bekend dat per 30 juni 2016 Gastouderbureau ViaViela
Astrid Bouzerrade, Sofiastraat 10 te IJsselstein met uniek
registratienummer 198416635 in het Landelijk Register Kinder
opvang en peuterspeelzalen is ingeschreven.
Concept subsidieoverzicht 2017
Het College heeft het concept subsidieoverzicht 2017 vastgesteld.
Daarin staat welk subsidiebedrag het College in 2017 aan de
subsidie-aanvragers wil toekennen.
Ter inzage
Het concept subsidieoverzicht 2017 ligt van 17 juni t/m
12 augustus 2016 ter inzage. Gedurende die tijd kunt u een
zienswijze indienen. Aan de hand van de zienswijzen kan het
college besluiten om het overzicht te veranderen.
Het concept subsidieoverzicht 2017 kunt u inzien via
www.ijsselstein.nl/subsidie en bij de receptie van het stadhuis.
Zienswijze
U kunt uw zienswijze richten aan Burgemeester en Wethouders van
IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein. Uw zienswijze moet
zijn ondertekend en ten minste bevatten:
1.
2.
3.
4.

Naam en adres van de subsidie-aanvrager
De dagtekening
Het onderwerp waar u een zienswijze op indient
De onderbouwing van de zienswijze

Indienen zienswijze
Heeft u uw subsidieaanvraag via onze website hebt ingediend? Dan
kunt u uw zienswijze digitaal indienen. U heeft bij het indienen
van uw aanvraag een email met het zaaknummer en een pincode
van ons ontvangen. Hiermee kunt u inloggen in uw aanvraagzaak
en uw zienswijze uploaden. Heeft u uw subsidieaanvraag op een
andere manier ingediend? Dan kunt u de ondertekende zienswijze
mailen naar info@ijsselstein.nl, onder vermelding van ‘zienswijze
subsidieaanvraag 2017’.
Definitief subsidieoverzicht 2017
Het concept subsidieoverzicht wordt in november 2016 vastgesteld,
als de gemeenteraad de begroting voor 2017 vaststelt. De subsidieaanvragers ontvangen in december 2016 de beschikking met de
subsidietoekenning voor 2017.
Anterieure overeenkomst Achtersloot160
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente
IJsselstein een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24
Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met de
eigenaren van het perceel grond gelegen aan de Achtersloot 160
te IJsselstein.
De overeenkomst heeft betrekking op het realiseren van twee
bed & breakfast gelegenheden, een kantoor en een woning in
een bestaande schuur en het omvormen van een hooimijt tot een
houtatelier op het perceel aan de Achtersloot 160.
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de

overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf
donderdag 7 juli 2016 zes weken voor een ieder ter inzage in
het stadhuis aan de Overtoom 1 te IJsselstein.
Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of
bezwaren worden ingediend.

Daarnaast zijn de besluiten en de bijbehorende stukken digitaal
raadpleegbaar en beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl
en op de gemeentelijke website www.ijsselstein.nl. De
omgevingsvergunning is te vinden onder identificatienummer:
NL.IMRO. 0353.201508OvGrdijk15-Va01.

Aanvraag omgevingsvergunning

Tegen de beschikking kan vanaf vrijdag 15 juli t/m donderdag
25 augustus 2016 beroep worden ingesteld door:
•	belanghebbenden 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.

12 mei 2016:	Ellen Keystraat 20 (Z-2016-33958) plaatsen
dakkapel op voorgevel.
22 juni 2016:	Vingerhoekhof 6a (Z-2016-33721) handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening.
22 juni 2016:	Lage Dijk-Noord 18 (Z-2016-33720) handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening.
23 juni 2016:	Floridalaan 37 (Z-2016-33785) plaatsen dakopbouw
aan voor- en achterzijde woning.
27 juni 2016:	Ommedracht 20 (Z-2016-33965) vervangen en
uitbreiden bestaande schuur.
28 juni 2016:	Witakker 13 (Z-2016-34004) plaatsen overkapte
zithoek in de tuin.
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 kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
11 juli 2016 in het stadhuis van IJsselstein.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op 19 juli 2016
in het stadshuis van Nieuwegein.
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.
Verlengen beslistermijn

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 worden ingediend bij de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus
16005, 3500 DA UTRECHT.
Tevens kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. U kunt uw verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005,
3500 DA UTRECHT.

Oud papier
Ontmoetingskerk
’t Kruispunt
De Ark van Noach
Agnesschool
De Torenuil
De Brug

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
30 juni 8.30-16.30 uur
30 juni 8.00 uur tot volgende dag 09.00 uur
6 en 7 juli
6 juli 11.00 uur tot volgende dag 10.30 uur

24 juni 2016: Ellen Keystraat 43 (Z-2016-32215) plaatsen dakkapel
op voordakvlak woning.
Intrekken omgevingsvergunning
30 juni 2016: Prinses Maximahaven 15 (Z-2016-31894) plaatsen
van onverwarmde serre op dak parkeergarage.
Verlening omgevingsvergunning Groene Dijk 15
Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend
dat met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een
omgevingsvergunning is verleend voor:
•	Groene Dijk 15, uitbreiding tennispark IJTC met een
mini tennisbaan en oefenmuur
De aanvraag is niet in overeenstemming met de regels van het
geldende bestemmingsplan “Achterveld e.o.”. Het college heeft
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3e van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht afgeweken van de
regels van het bestemmingsplan. Er is een zienswijzen ingekomen
op het ontwerpbesluit. Naar aanleiding van de zienswijze is een
beplantingsplan aan de vergunning toegevoegd voor de strook
grond rondom het tennispark.
De omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende adviezen en
stukken met ingang van donderdag 14 juli tot en met donderdag
25 augustus 2016 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens de
openingstijden van het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis

Algemene informatie
Bezoekadres:

Overtoom 1

Correspondentieadres:

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.

