31 augustus 2016

Openbare bekendmakingen

De burgemeester nodigt alle inwoners,
jong en oud, uit om mee te praten over
de toekomst van IJsselstein. Hoe willen
we wonen, werken en leven in 2030?
In de bijeenkomst van 27 juni jl. is de
tijdreis naar 2030 met 100 deelnemers
gestart. Een creatieve en inspirerende
avond. Stapt u in voor het vervolg van
onze reis?
Wij ontmoeten u graag op donderdag
15 september in de bibliotheek aan de
Overtoom.

Stadsvisiebijeenkomst
donderdag 15 september
Inloop:
vanaf 19.00 uur
Start:
19.30 uur
Locatie:
Bibliotheek aan de Overtoom
Aanmelden: stadsvisie@ijsselstein.nl

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
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 19 augustus 2016: Middenweg 34 (Z-2016-35505) voor
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
• 24 augustus 2016: Overtoom 3 (Z-2016-35617) verplaatsen
informatiematrix
Welstand
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 5
september 2016 in het stadhuis van IJsselstein.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op 13
september 2016 in het stadshuis van Nieuwegein.

Wat:

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning

Datum:

23 augustus 2016 Kamerlingh Onneslaan 5, 9 en 20 IJsselstein, OLO 1914881. De aanvraag betreft de uitbreiding van de
vleesverwerking, bouw vrieshuis, en slagerij. Deze aanvraag
staat geregistreerd onder Z-2015-20189.
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.

Ruimen graven De Hoge Akker en Eiteren
Medio september/begin oktober start de gemeente met het ruimen van eigen(koop)graven aan de begraafplaats Hoge
Akker waarvan de termijn van uitgifte is verstreken. Begin 2017 vinden deze werkzaamheden vervolgens plaats aan
begraafplaats Eiteren.
Rechthebbenden waarvan de namen en adressen bekend zijn, hebben
hierover een schrijven ontvangen. Op de graven waarvan de nabestaanden niet bekend zijn, staan inmiddels minimaal 1 jaar, bordjes
met de mededeling dat we voornemens zijn dit graf te ruimen en
nabestaanden verzoeken contact met de gemeente op te nemen.
Op de website www.ijsselstein.nl met zoekterm ‘ruimen graven’ en op
het informatiebord op de Hoge Akker is een overzicht geplaatst met
de te ruimen grafnummers.
Contact opnemen
Rechthebbenden waarmee de gemeente nog geen contact heeft
gehad, wordt dringend verzocht alsnog contact op te nemen, via
14 030 of via ons e-mail adres info.bpa@ijsselstein.nl
Ruimwerkzaamheden op begraafplaats
De aannemer zet tijdens het ruimen van de graven telkens een grafkamer/deel van de begraafplaats af met doeken. Het is niet mogelijk
bij een ruiming aanwezig te zijn en/of te kijken.

Dit betekent dat tijdens de ruimwerkzaamheden de grafkamer niet
toegankelijk is. Dus ook niet voor nabestaanden die het graf in deze
grafkamer van een dierbare willen bezoeken die niet geruimd wordt.
Deze overlast is helaas onvermijdelijk.
De planning voor het afzetten van de grafkamers publiceren wij op
onze website en op het informatiebord op de begraafplaats.
Herinrichting Hoge Akker
Gedurende deze zelfde periode vinden ook werkzaamheden plaats
voor de herinrichting van de Hoge Akker. Geïnteresseerden kunnen
de ‘Visie herinrichting begraafplaatsen’ op de gemeentelijke website
lezen. www.ijsselstein.nl met zoekterm ‘Begraafplaats’.
Huurgraven
Tot nu toe is een overzicht gemaakt van de te ruimen particuliere
(koop)graven. Inmiddels is ook de procedure gestart voor de huurgraven voor beide begraafplaatsen waarvan de uitgifte termijn is
verstreken. Nabestaanden worden hiervoor aangeschreven.
Wij verwachten het aanschrijven voor 1 januari 2017 af te ronden.

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
Het wethouders spreekuur van 13/9 wordt gedaan door
wethouder Van den Berg in plaats van wethouder Van Beukering.

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 14 030.
Omgevingsvergunning verleend
• 23 augustus 2016: Touwlaan 23 (Z-2016-33237) plaatsen
tijdelijk noodlokaal voor een periode van 3 jaar.
• 26 augustus 2016: Kuyperstraat 30 (Z-2016-34387) bouwen
van dakopbouw op woning
• 31 augustus 2016: Kronenburgplantsoen 44 (Z-2016-34481)
vervangen draagconstructie, isoleren dak en wijzigen van
gevels.
• 31 augustus 2016: Kerkstraat 3 (Z-2016-34461) maken van
inpandige doorbraak (wijzigen van monument)
• 31 augustus 2016: Panoven 14 (Z-2016-34688) uitbreiden
van verenigingsgebouw van Harmonie Amicitia.
• 31 augustus 2016: Zomerdijk 27 (Z-2015-20189) plaatsen
van hekwerk rondom terrein

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:
(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)

Collecte
• Stichting Stop Malaria, 21 augustus t/m 3 september 2016
• Stichting KWF Kankerbestrijding, 4 t/m 10 september 2016

Oud papier
Ontmoetingskerk ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week
Nicolaasschool
3 september 10.00-12.00 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.
@gem_ijsselstein
Het officiële Twitteraccount van gemeente IJsselstein. Lees hier
over het laatste nieuws, projecten en werkzaamheden of stel een
vraag.
www.facebook.com/gemeenteijsselstein

