3 april 2019

Wie wordt in IJsselstein de 5.000ste deelnemer aan Burgernet?
Burgemeester Van Domburg trakteert op taart

van afval

naar grondstof

Wie lekkere trek heeft, schrijft zich snel in als deelnemer aan Burgernet. De inwoner die zich als 5.000ste deelnemer meldt wordt
getrakteerd op een heerlijke slagroomtaart. Burgemeester Van Domburg: “We hebben bijna de grens van 5.000 deelnemers bereikt.
Dat is een traktatie waard! Ik roep alle IJsselsteiners op: Meld u aan als burgernetter. Samen maken we de stad veiliger.”

Wat moet waar? Kijk op
recyclemanager.nl
of installeer de app

Burgernet
Met 5.000 deelnemers staat IJsselstein op de tweede plaats van
de 41 deelnemende gemeenten in de regio Midden-Nederland.
Door samen te werken met gemeente en politie helpen inwoners
hun buurt veilig te houden. Hoe meer mensen aan Burgernet
deelnemen, hoe groter de kans dat de politie snel een verdachte
of een vermist persoon kan opsporen.

Etensresten
zijn géén restafval

Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk
signalement beschikbaar is. Bijvoorbeeld bij of inbraak, doorrijden na
een aanrijding, beroving of vermiste personen. Op dit moment wordt
al 1 op de 10 Burgernetacties opgelost dankzij tips van deelnemers.
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Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen van de politie
een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken
naar een persoon of voertuig. Deelnemers met informatie
kunnen rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis
Burgernetnummer 0800 0011. De informatie wordt direct
doorgegeven aan politie in de buurt.
Aanmelden voor Burgernet
Inwoners kunnen zich voor Burgernet aanmelden via
www.burgernet.nl. De gemeente biedt maatwerk inschrijving:
u kunt op bepaalde tijdstippen Burgernet “uit” laten zetten,
bijvoorbeeld in de nachtelijke uren. Daarvoor kunt u bellen met
de gemeente via tel. 14 030.

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.
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de
Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben
ontvangen van:
•	Bar Brasserie Joris B.V. voor het adres: Weidstraat 2. De
melding heeft betrekking op de grootschalige verbouwing en
renovatie van de brasserie die reeds is uitgevoerd in 2012.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen
en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij
de Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA
Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien,
kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker
van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst,
telefoon 088 0225000.
		
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 Voorzieningenrechter rechtbank
Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
APV-vergunningen en ontheffingen
•	Belgiëstraat en Engelandstraat, opstellen bouwplaats van
april t/m oktober 2019
• Heer Florisstraat 10, plaatsen container, 28 maart t/m 9 mei 2019
• Kloosterstraat 10, afsluiten ivm takelwerkzaamheden op 4 april 2019
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• Koperslagerlaan 74, plaatsen container,29 april t/m 13 mei 2019
• Veerschipper 12, uitweg aanpassen
• Walkade 58, afzetten straat voor werkzaamheden op 11 april 2019
Melding incidentele festiviteiten
• Café Bakkers, Bakkers goed Dutch, 13 april 2019
• Café Bakkers, Eerste Paasdag, 21 april 2019
• Café Bakkers, Podium,14 en 15 juni 2019
• Café Bakkers, Foute Zomerfeest, 6 en 7 september 2019
Verklaring van geen bezwaar
•	Basisschool De Pijler, gebruik Podiumterrein voor sponsorloop
op 5 april 2019
Aanvraag omgevingsvergunning
28-02-2019: Noord IJsseldijk (Z/19/137085) kappen 5 bomen.
06-03-2019: Maassingel 62d (Z/19/137265) wijzigen gevel.
07-03-2019: Irenelaan 2 en 4 (Z/19/137406) splitsen woning.
08-03-2019: Planetenbaan 23 (Z/19/137354) plaatsen dakkapel.
07-03-2019: Poortdijk 11 (Z/19/137664) onderhoud dak.
13-03-2019: K
 oddebeierlaan 16 IJsselstein (Z/19/137482)
plaatsen dakkapel.
14-03-2019: H
 ooge Waerd, Clinckhoeff, Eiteren, Achterveld,
IJsselstein Binnenstad en IJsselstein Zuid,
(Z/19/137558) betreft ombouw en vernieuwing
tramlijn.
14-03-2019: Topaashof 4 (Z/19/137559) plaatsen dakkapel.
15-03-2019: R
 ietzangerlaan 74 (Z/19/137627) plaatsen dakkapel
voor- en achterdakvlak.
16-03-2019: Havenstraat 62 (Z/19/137648) plaatsen dakkapel.
16-03-2019: S chaepmanstraat 81 (Z/19/137645) vergroten/
uitbouwen 2e verdieping.
19-03-2019: A
 chtersloot 33C (Z/19/137740) bouwen
hooibergwoning.
19-03-2019: Kronenburgplantsoen 1 (Z/19/137747) kappen boom
(hazelaar).
19-03-2019: S tuivenbergweg 7 (Z/19/137726) vergroten
agrarische opslag-/ stalling.
20-03-2019: Achtersloot 51 (Z/19/137765) bouwen woning.
Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de
rubriek “Verleende omgevingsvergunning”.
Buiten behandeling laten aanvraag
20-03-2019: Astronautenbaan 5 (Z/19/123462) isoleren dak

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 23 april 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

Welstand
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
10-04-2019 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is
op 15-04-2019 in het stadhuis van IJsselstein.
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
27-03-2019: Portugalweg 10 (Z/19/122679) plaatsen dakkapel
voordakvlak.
27-03-2019: Spanjestraat 9 (Z/19/122957) plaatsen dakkapel
voordakvlak.
27-03-2019: Hoge Dijk 40(Z/19/135361) vestigen massagesalon.
28-03-2019: Praagsingel 28 (Z/19/135665) plaatsen dakopbouw
achterzijde woning.
02-04-2019: Floridalaan 4A (Z/19/136715) realiseren uitrit t.b.v.
Floridalaan 6.
03-04-2019: Kronenburgplantsoen t.o. nr. 7 (Z/19/127956)
rooien kastanje.
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
buurtbarbecues 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.

Geef de rat geen kans.
Meld overlast altijd!
Eenden en vogels, egels en andere stadsdieren hebben ons eten
niet nodig om te overleven. Door de dieren te voeren eten zij

is voor de ratten. Vindt u het leuk om bijvoorbeeld met de kleinkinderen de eendjes te voeren? Bij de dierenspeciaal zaken is er
speciaal voer te koop.
Melden
Alleen samen kunnen we de overlast terugdringen. Ziet u één of
meer ratten? Heeft u overlast van ratten? Of denkt u dat er ratten
zijn omdat u bijvoorbeeld rattenkeutels ziet?
Meld ratten via www.ijsselstein.nl/ratten of bel RMN op
werkdagen via 0900 6039222 (ma t/m vrij 8.30 - 16.30 uur).

Collecte
• Fonds Gehandicaptensport, 31 maart t/m 6 april
• Hartstichting, 7 t/m 13 april
• Nationaal Fonds Kinderhulp, 14 t/m 20 april

regelmatig brood en rijst. Maar daar zit zout en vet in. De dieren
worden dik, moe en lusteloos van al dat eten. Ook eten ze lang
niet al het brood op dat bij de waterkant ligt. Brood dat overblijft

Oud papier
Ontmoetingskerk ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week

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.

