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Informatie van de gemeente Capelle aan den IJssel

1BEKENDMAKINGEN
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende
bekend:

OMGEVINGSVERGUNNING

AANGEVRAAGD

Datum ontvangst: 23 november 2011

Jacob Catslaan 22

Voor de activiteit: bouwen
- dakkapel voor- en achterzijde

Voor informatie óver de administratieve afhandeling
van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen, kunt u
terecht bij mevrouw H. Oranje, telefoon [01 Dl 2848637 en
de heer R. Verboom, telefoon (01 Dl 2848746. De besluiten omgevingsvergunning, activiteit: kappen, liggen
t e r inzage bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Voor het inzien van overige
besluiten omgevingsvergunning neemt u contact op met
mevrouw W. Sonneveldt, telefoon [01 Dl 2848651.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN

Datum ontvangst: 25 november 2011

Franckstraat 72

Verzenddatum: 29 november 2011
Einddatum verlenging: 9 januari 2012

Reigerlaan 251

Voor de activiteit: bouwen
- verbouwen berging tot logies en aanbouw

Voor de activiteit: bouwen
- fietsenberging

·s-Gravenweg 246

Voor de activiteit: brandveilig gebruiken
- brandveilig gebruik

Verzenddatum: 2 december 2011
Einddatum verlenging: 19 januari 2012

Datum ontvangst: 27 november 2011

Stationsplein 1

Wingerd 127

Voor de activiteit: slopen
- verwijderen asbesthoudende materialen

Voor de activiteit: bouwen en kappen
- plaatsen toegangspoortjes en vergroten perrons station
Schollevaar

Datum ontvangst: 28 november 2011

KENNISGEVING NOTA VAN
UITGANGSPUNTEN BESTEMMINGSPLAN
FASCINATIO -CAPELSEBRUG

Amsteldiep 18

Voor de activiteit: bouwen
- airco units aan de wand
Datum van ontvangst: 29 november 2011

Achterzijde Rivierweg.111 ter hoogte van lichtmast 146

(gemeente)
Voor de activiteit: kappen van een treurwilg wegens
instabiliteit. Om schade te voorkomen moet deze gekapt
worden. Herplant met een boom va·n een nader te
bepalen soort.

OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEEND

Verzenddatum: 25 november 2011

's-Gravenweg 293

Voor de activiteit: bouwen en aan.leggen uitrit
- bouwen brug bij woning
Verzenddatum: 30 november 2011

Achterzijde Rivierweg 111 ter hoogte van lichtmast 146

(gemeente)
Voor de activiteit: kappen van een treurwilg wegens
instabiliteit. Om schade te voorkomen moet deze gekapt
worden. Herplant met een boom van een nader te
bepalen soort.
Verzenddatum: 1 december 2011

Ketensedijk tussen lichtmast 71 en 133

Voor de activiteit: kappen van zes Canadese populieren
en vijf gewone wilgen wegens verminderde vitaliteit en
stabiliteit. Gezien dé leeftijd van deze bomen neemt de
kans op takbreuk toe.
Deze bomen worden niet herplant want ze staan onder·aan het dijklichaam. Op overige (p(ant)plaatsen binnen
de boswal krijgen de bomen onvoldoende licht en ruimte
voor ontplooiing.

Ketensedijk tus-sen lichtmast 139 en 171

Voor de activiteit: kappen van 25 bomen (zwarte elzen,
gewone essen, Spaanse aken en veld iepen). Dit is nodig
om de bestaande boswal duurzaam in stand te houden.
Deze bomen worden niet herplant, omdat het gaat om
onderhoud [dunningl van de boswal.
Deze vergunningen zijn verleend met de reguliere
procedure.

Niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met het besluit? Dan ku□t u een
bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeest e r en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den
IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na
de verzenddatum van dit besluit verstuurd zijn. Na deze
periode kunnen wij het niet m e e r in behandeling nemen.
In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum
van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet m e t
ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift
te ondertekenen!
U kunt uw bezwaar ook indienen via internet.
Ga hiervoor naar het E-loket op
www.capelleaandenijssel.nl.

Voor Fascinatie - Capelsebrug is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. De Nota van Uitgangspunten geldt
als kader voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan
Fascinatie - Capelsebrug.
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Reageren op voornemen (artikel 1.3.1 lid 2 Brol

Voor Fascinatie - Capelsebrug is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Over tiet voornemen voor de actualisering van dit bestemmingsplan wordt geen mogelijkheid
geboden tot het indienen van zienswijzen. Evenmin wordt
aan een onafhankelijke instantie de mogelijkheid geboden
advies over dit voornemen uit te brengen. Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat bij de voorbereiding van de
actualisatie van dit bestemmingsplan e r ook geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

Waarom een nieuw b_estemmingsplan?

De voor Fascinatie - Capelsebrug geldende bestemmingsplannen zijn verouderd. De Wet ruimtelijke ordening
verplicht de gemeente deze bestemmingsplannen elke
1D jaar te vernieuwen en aan te passen.

Wat verandert er?

Het uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan is
voorname.lijk de bestaande situatie vastleggen [conserverend karakter). Er zijn een paar ontwikkelingen die zijn
opgenomen als uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan. Hiervoor wordt verwezen naar de Nota van
Uitgangspunten. Voor dit plangebied is geen separate
ruimtelijke visie opgesteld. De ruimtelijke visie is zoveel
mogelijk opgenomen in de Nota van Uitgangspunten.

Waar kunt u de Nota van Uitgangspunten bekijken?

Er zijn verschillende manieren om de [concept) Nota van
Uitgangspunten in te zien:
1.op www.capelleaandenijssel.nl [zoeken op: bekendmaking 7 december 2011)
2.bij het Informatiecentrum [zie wegwijzer!
3. tijdens de inloopbijeenkomst op 13 december 2011. Wij
houden van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond in het
MFC-Fascinatio, Educatusstraat 10, 2909 PK Capelle aan

den IJssel. Om 19 .45 uur is er een korte presentatie/
uitleg. Gedurende de avond kunt u vragen stellen aan de
medewerkers van de gemeente.

Reacties

Heeft u vragen, opmerkingen, correcties en/of [gewenste) aanpassingen voor de Nota van Uitgangspunten en
het nieuw op te stellen bestemmingsplan Fascinatie
- Capelsebrug? Dan kunt u reageren op de Nota van
Uitgangspunten Fascinatie - Capelsebrug. U kunt van 8
december 2011 tot en met 8 januari 2012 een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, dit
doet u door:
1.
het reactieformulier op www.capelleaandenijssel.nl in
te vullen;
2.
uw reactie te mailen aan:
ruimtelijkebesluiten@capelleaandenijssel.nl onder
vermelding van NvU Fascinatie - Capelsebrug;
3.
het sturen van een brief aan het college van
burgemeester en wethouders, Postb.us 70, 2900 AB
Capelle aan den IJssel, onder vermelding van NvU
Fascinatie - Capelsebrug;
4.
mondeling te reageren. Hiervoor maakt u een
afspraak met de heer L. Verschoor,
telefoon [01 Dl 2848791,
e-mail: l.verschoor@capelleaandenijssel.nl.

Hoe gaat het verder?

Uw inspraakreacties worden verwerkt in de Nota van
Uitgangspunten Fascinatie - Capelsebrug. De Nota van
Uitgangspunten wordt vastgesteld door de gemeenteraad en dient als kader voor het op te stellen bestemmingsplan Fascinatie - Capelsebrug. Na vaststelling van
deze nota volgen nog de stappen van het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan, voordat
het daadwerkelijke bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De t e r inzage legging van de verschillende stappen worden in de IJssel- en Lekstreek, de
Staatscourant en via www.capelleaandenijssel.nl bekend
gemaakt. U kunt bij elke stap nog uw reactie geven.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer L.
Verschoor, afdeling Stadsontwikkeling, telefoonnummer
[01 Dl 2848791, e-mail l.verschoor@capelleaandenijssel.nl.

EVENEMENTENVERCUNNING

VERLEEND VOOR

• Jaarwisselingfeest bewoners Rivierweg, tussen de flats
van de Rivierweg en de Reigerlaan op zaterdag
31 december 2011 van 20.00 tot 02.00 uur;

STANDPLAATSVERGUNNING

VERLEEND VOOR

• verkoop van loempia's en snacks voor het jaar 2012 aan
de Schermerhoek, achter de Fordgarage op de woensdagen en donderdagen aan dhr./mw. Dinh;
• verkoop van loempia's en snacks voor het jaar 2012
op de hoek/parkeerplaats achterkant winkelcentrum De
Koperwiek op de vrijdagen en zaterdagen aan dhr./mw.
Dinh;
• zuivelprodukten en vleeswaren, voor het jaar 2012 aan
de Wingerd 251 naast de C1000 langs de Schenkelse
Dreef op woensdagen van 14.00 tot 17.30 uur aan de
heer M. de Mooij;
• verkoop oliebollen e.d., voor de aand januari 2012 bij
de rotonde Kerklaan-Duikerlaan bij metro uitgang
winkelcentrum De Koperwiek aan dhr. F. van der Vorst.
• verkoop van vuurwerk vanuit het pand Rietbaan 11 op
donderdag 29 december, vrijdag 30 december en
zaterdag 31 december 2011 aan ONS Partijhandel.
Binnen een termijn van zes weken na verzending van de
beschikking, kunt u bij het college van burgemeester en
wethouders bezwaar maken tegen deze besluiten.
Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep
worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit
besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de
Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden
eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist,
bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 MB een voorlopige voorziening te
vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

vervolg»>

