30 januari 2019

Inloopspreekuur bestuurder
dinsdag van 15.30-16.30 uur
Wilt u een wethouder spreken? Dat kan laagdrempelig
tijdens het maandelijkse inloopspreekuur 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:
Dinsdag 19 februari 2019 van 15.30 tot 16.30 uur
De wethouders Bekker, Geldof en Roks zijn aanwezig voor
het inloopspreekuur. U hoeft geen afspraak te maken. U kunt
zich melden bij de receptie en aangeven welke wethouder voor
welk onderwerp u wilt spreken. De portefeuilleverdeling van
de wethouders kunt u lezen op www.ijsselstein.nl

Fietsen tijdens de winter
In de winterperiode zijn de files het langst.
Wie dan fietst ervaart een extra reistijdwinst.
Nu de kou weer is ingevallen is het wel verstandig voor de
fietsers om even te checken welke fietsroutes gestrooid worden.
Dit om lelijke valpartijen te voorkomen.
Het is goed om te weten dat het Jaagpad niet gestrooid wordt.
Als alternatief kan er via de Hogedijk en Panoven gefietst worden.
De veelgebruikte Paardenlaan wordt niet met strooizout gestrooid,
maar met zand om de oude karakteristieke bomen te sparen.

Bomenkap
Vanaf 4 februari worden in IJsselstein op diverse locaties
59 bomen gekapt. Dit zijn bomen die in een slechte conditie
zijn, mogelijk gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken, de
groeimogelijkheden van aangrenzende bomen beperken en/of
schade opleveren aan naast gelegen gebouwen, bestrating, kabels
en leidingen. De kaplijst is in te zien op www.ijsselstein.nl
met als zoekterm ‘Bomen’.
Groene stad
Groen is waardevol en draagt op allerlei gebied bij aan
een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. IJsselstein heeft
een groene identiteit en dat willen we graag behouden.
Daarom wordt onder andere de conditie van alle bomen jaarlijks
gecontroleerd.
Nieuwe aanplant
Daar waar gewenst en mogelijk worden nieuwe bomen terug
geplant. Hier is nog geen besluit over genomen. Dit doen we in
overleg met bewoners.
Het planten doen we vervolgens als de weersomstandigheden
voor het ‘aanslaan’ van een nieuwe boom zo gunstig mogelijk zijn.
Naar verwachting is dit in het najaar van 2019.

van afval

naar grondstof

Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
De Opstap

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
za 9 februari

Za 2 feb

Za 2 feb
Za 2 feb
Za 2, 9, 16,
zo 17 feb
Zo 3 feb
Za 9 feb
Zo 10 feb
Pantalone
Zo 10 feb
Za 16 feb
Za 23 feb
Za 23, zo 24 feb
Zo 24 feb
Wo 27 feb
Wo 27 feb
Za 2 mrt
Exposities
t/m zo 24 feb

Weekendtip
Elke vrijdag
tot 21.00 uur

Het strooiplan van de gemeente IJsselstein kunt u inzien op
www.ijsselstein.nl met zoekterm ‘strooiroute’.

Oud papier

Tips om elkaar te ontmoeten
V eteranen Anjerconcert door de
Koninklijke Militaire Kapel Johan
Willem Friso, in het Fulcotheater
Theaterconcert Beth & Flo in Museum
IJsselstein
Night Trail Run
 wibus speelt ‘Het Grote Gaan’
K
in Theater Pantalone
Open Kunst Zondag
Winter Podium Outdoor
Winter Meezingochtend in Theater
Sunday Blues bij Broere
’t Opwarmbal in de IJsselhal
Kleintje Carnaval in Sporthal Poortdijk
IJsselstein OUTLET
Koopzondag
Voorlezen voor kleuters in de Bibliotheek
Verlichte stadswandeling
Carnavalsoptocht

‘Verlicht MIJ 2018. Nachtlandschappen’
in Museum IJsselstein

Weekmarkt

Plastic, blik en drinkkarton
zijn géén restafval

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
• 15-01-2019: Portugalweg 10 (Z/19/122679) plaatsen dakkapel.
• 17-01-2019: Clinckhoeff 21 (Z/19/122647) plaatsen automaat
voor uitgifte geneesmiddelen.
• 23-01-2019: Utrechtsestraat 49 (Z/19/123141) veranderen
woongedeelte.
• 23-01-2019: Benschopperstraat 27 (Z/19/123150) veranderen
toegangsdeur.
Welstand
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
4-02-2019 in het stadhuis van IJsselstein.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
13-02-2019 in het stadshuis van Nieuwegein.
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning
• 23-10-2018: Amalia van Solmslaan 24 (Z/18/118551) plaatsen
dakkapel.
Verlengen beslistermijn
• 23-01-2019: Achtersloot 27tt (Z/18/120061) uitbreiden 10KV
regelstation.
		
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.

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
• 1 4-12-2018: Diamanthof 8 (Z/18/120993) plaatsen dakkapel
• 2 4-01-2019: Kamerlingh Onneslaan 25 (Z/18/118913) uitbreiden
opslag met uitbouw.
• 3 0-01-2019: IJsselstraat 8-10-12 (Z/18/120959) herstellen
oude doorbraak.
• 3 0-01-2019: Alexandrietpad 1 t/m 9, 11 t/m 39 (oneven),
Edelstenenbaan 68 t/m 94 (even), Kobaltpad 1 t/m 22,
Maansteenhof 1 t/m 8, 33 t/m 41, Opaalhof 1 t/m 4, 6 t/m 20
(even), 21 t/m 27 (oneven), Parelpad 1 t/m 19, Topaashof 1 t/m
19 (oneven), 30 t/m 32 (even) en Ultramarijnhof 1 t/m 17
(Z/1/8/119669) voor energetische verbeteringen.
• 2 8-01-2019: Kerkstraat 35 (Z/19/122105) wijzigen functie
detailhandel naar dienstverlening.
Exploitatievergunning horecabedrijf
• 2 1-01-2019: Zomerdijk 41 (Z/19/122946) bijeenkomsten van
persoonlijke aard d.d. 08-03-2019 en 11-05-2019.
Evenement
Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt
georganiseerd? Via onderstaande websites vindt u een overzicht
van de evenementen, verleende vergunningen en
aanvraagprocedures. Voor de grote evenementen gaat u naar
www.ijsselstein.nl/evenement. Voor straatfeesten en buurt
barbecues gaat u naar www.ijsselstein.nl/straatfeest. Er kan
uitsluitend bezwaar gemaakt worden op verleende vergunningen.
Heeft u als belanghebbende bezwaar, dan kunt u binnen zes weken
na toezending van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan burgemeester en wethouders van
IJsselstein. Indien spoed dit vereist kunt u naast dit
bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank
Utrecht, sector Bestuursdienst, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

www.ijsselstein.nl - 030 688 72 73 - info@uitinijsselstein.nl

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

