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Urgentieagenda IJsselstein

40
Punten

De naam urgentieagenda staat voor ‘de vaart erin’. In deze agenda staan 40 punten die zijn
opgesteld door inwoners, ondernemers en de politiek van IJsselstein. Deze mensen hebben in
april 2019 een huis-aan-huis enquête ingevuld of deelgenomen aan diepte-interviews of een
bewonersavond. Hierin hebben zij aangegeven wat er volgens hen moet gebeuren om
IJsselstein verder te verbeteren. De vier belangrijkste punten van de agenda zijn: Er moeten
meer huizen komen; Zet IJsselstein op de kaart; Investeer in een levendige binnenstad en
betrek daarbij de IJsselsteiners. De inwoners weten als geen ander wat er nodig is en wat goed
is voor hun buurt of straat.
De gemeenteraad heeft op donderdag 3 oktober 2019 het college de opdracht gegeven om de
urgentieagenda uit te gaan voeren. Een groot deel van de punten in deze agenda voert de
gemeente al uit, maar moeten we verbeteren. Er staan ook voorstellen in die wat langer op zich
laten wachten of die eerst verder uitgewerkt aan de raad worden voorgelegd. Zoals huizen
bouwen en voorstellen die veel geld kosten. In deze lijst kunt u alle 40 punten bekijken en zien
hoe en wanneer de gemeente en betrokken partijen dit gaan oppakken.

Actie 1:

IJsselstein aantrekkelijker maken
doe je samen
1.

Creëer meedoen

9. Behoefte aan uitvoering en actie

2.

Altijd een reactie geven

10. Afstand verkleinen

3.

Inwonersavonden

11. Wijkbudgetten

4. Nieuwe gemeentelijke website

12. Kleinere rol voor Pulse

5.

13. Betrek jongeren

Digitale panel

6. Overzichtelijk maken lopende trajecten

14. Samenwerken

7.

Laat voortgang zien

15. Facturen betalen

8.

Voortgang Urgentieagenda
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40
Punten

Actie 2:

Ga bouwen, ga aan de slag
16. Ga bouwen

24. Containerwoningen als tijdelijke oplossing

17. Bouw vooruitstrevend

25. Een schone openbare ruimte

18. Verplaats Roba

26. Kleinere rol voor Pulse

19. Bedrijvenlocatie rondom de Gerbrandytoren?

27. Groen adopteren

20. Krachten bundelen

28. Inclusieve stad voor iedereen

21. 30% Sociale huurwoningen

29. Hondenbelasting afschaffen

22. Vergrijzing

30. Duurzame energiebronnen

23. Speelvoorzieningen

Actie 3:

Investeer in een levendige binnenstad
31. Binnenstad; huiskamer van de stad

35. Industrie

32. Binnenstadmanager

36. Betaald parkeren

33. Leegstand tegengaan

37. Betere bewegwijzering naar parkeergarages

34. Koopzondagen?

Actie 4:

Zet IJsselstein steviger op de kaart
38. Investeren in toerisme
39. Koop lokaal
40. IJsselstein in de schijnwerpers
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Punt

1

Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

Creëer meedoen@ijsselstein.nl
als ideëenbox.

Wat gaat de
gemeente doen?

Startdatum
mei 2019

Goed idee! Wij ondersteunen graag
initiatieven van bewoners en bedrijven.
Het emailadres en het achterliggende
werkproces is aangemaakt.

Einddatum
december
2021
Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Burgemeester
Patrick van Domburg
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IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

2
Concrete ideeen
:

Actie 1:

Punt

Bewoners en ondernemers melden dat de
gemeente en RMN vaak niet antwoorden op
meldingen en suggesties. Dat kan niet. Maak
afspraken dat bewoners en ondernemers altijd
een reactie krijgen. Bewoners en ondernemers
kunnen het melden op meedoen@ijsselstein.nl
als ze toch geen reactie krijgen.

Wat gaat de
gemeente doen?
Uitgangspunt is dat alle klantvragen aan de gemeente
of daaraan gekoppelde uitvoerende partijen, zoals:
RMN, ODRU en BSR, moeten worden beantwoord

Status
In uitvoering

binnen de afgesproken termijnen. Daarbij is de
beantwoording helder, begrijpelijk en begripvol.
Om dit te realiseren geven wij een kwaliteitsimpuls
van onze dienstverlening. Dit doen we door: het

Startdatum

actualiseren van de servicenormen, deze door te
voeren in de organisatie, te borgen in de overeen-

juni 2019

komsten met uitvoerende partijen, controleren of de
normen worden behaald (intern en extern) en directe
sturing op het resultaat. We starten met de focus op
directe klantprocessen: Terugbelverzoeken,
Individuele klantvragen, melding openbare ruimte
(gemeente en RMN) en APV aanvragen.
Daarnaast willen wij met de nieuwe website de
manier van melden voor de inwoners
vergemakkelijken.
Het emailadres Meedoen@ijsselstein.nl is voor het

Einddatum
juni 2020

Besluit nodig van
college en/of raad
hangt samen met punt 10

doen van meldingen niet geschikt, dit adres is voor
ideeën.

Portefeuillehouder
Wethouder
Peter Bekker
4
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Punt

3

Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

Organiseer bij elk belangrijk onderwerp
een inwonersavond vóórdat een visie,
plan etc. wordt geschreven.

Wat gaat de
gemeente doen?

Beperk dit tot maximaal één avond per
maand om het behapbaar te maken.

In IJsselstein worden nu al veel
inwonersavonden gehouden. Voorbeelden
zijn inwonersavonden over de woonvisie,
sportbeleid, nieuwbouwprojecten,
speeltoestellenbeleid, hondenbeleid, etc. Wij
vinden het belangrijk dat wij naar de

Startdatum

mening van bewoners vragen voordat we
een visie of plan schrijven.
Om iedereen te bereiken, gaan wij ook op
zoek naar andere vormen hoe wij de mening

Einddatum

kunnen vragen van bewoners. Denk aan
digitale peilingen, fora, stellingen op
Facebook, naar verenigingen toe.

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Status
Gereed.
Is vastgelegd in beleid
en uitvoering.

Portefeuillehouder
Het college van B&W
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Punt

4

Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

De nieuwe gemeentelijke website is
onoverzichtelijk. Richt de website
opnieuw in, waarbij ‘Meedoen’ centraal

Wat gaat de
gemeente doen?

komt te staan.

De nieuwe gemeentewebsite is gereed.
De website is toegankelijk voor alle
doelgroepen, overzichtelijk en heeft een
mogelijkheid om digitaal producten aan te
vragen. We zijn nog bezig met de
ontwikkeling van een online mogelijkheid

Startdatum

waarmee we makkelijk met inwoners

oktober 2019

kunnen communiceren en participeren.

Einddatum
januari 2022

Besluit nodig van
college en/of raad

Status
In uitvoering

collegebesluit tot gunning
van de aanbesteding

Portefeuillehouder
Mark Foekema
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Punt
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Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

Nodig alle inwoners en
ondernemers uit om deel te
nemen aan het digitale panel.

Wat gaat de
gemeente doen?
De gemeente IJsselstein maakt al gebruik van
een digital panel waaraan 1.200 bewoners
deelnemen. Het is een goed idee deze uit te
breiden, zodat alle leeftijdsgroepen voldoende

Startdatum
november 2019

Einddatum
december 2019

vertegenwoordigd zijn. We gaan daarvoor
een campagne opstarten om mensen uit te

Besluit nodig van
college en/of raad

nodigen via de website en de
Zenderstreeknieuws.

nee

Status
In uitvoering

Portefeuillehouder
Burgemeester
Patrick van Domburg
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Punt
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Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

Bewoners en ondernemers zijn het overzicht
kwijt in de vele trajecten die liepen en lopen.
Creëer op www.ijsselstein.nl/meedoen een
helder overzicht van de lopende trajecten en
inspraak en de voortgang daarvan

Wat gaat de
gemeente doen?
De pagina www.ijsselstein.nl/meedoen is
gemaakt. Hier is steeds de laatste versie van
de Urgentieagenda te vinden. Hierin staat de
actuele stand van zaken. Deze lijst wordt
steeds aangepast.

Startdatum
november 2019

Einddatum
juni 2021

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Burgemeester
Patrick van Domburg
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Punt

7

Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

Vertel als gemeente wat je doet, anders is
niemand het ermee eens. Laat als
gemeente online de voortgang zien bij de
belangrijkste onderwerpen. Nu bestaat
vaak het idee dat weinig gebeurt met
plannen en ideeën.

Wat gaat de
gemeente doen?

Startdatum
oktober 2019

Wij gaan op de website de voortgang van
projecten en plannen vermelden.

Einddatum
december 2019

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Burgemeester
Patrick van Domburg
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Punt

8

Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

Creëer een pagina op de website van
de gemeente waar de voortgang van
deze Urgentieagenda is te zien.

Wat gaat de
gemeente doen?

Startdatum

Op de website www.ijsselstein.nl publiceren
we elk kwartaal een nieuwe versie van de
Urgentieagenda. Door de overzichtelijke en
beeldgeorienteerde lay-out is de actuele

Einddatum

stand van zaken snel te zien.

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Burgemeester
Patrick van Domburg
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Punt
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Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

Inwoners en ondernemers hebben
behoefte aan uitvoering en actie in plaats
van ‘weer nieuwe visies’. Bij elke nieuwe
visie moet worden beargumenteerd
waarom een nieuwe visie nodig is en
waarom niet direct een concreet actieplan

Wat gaat de
gemeente doen?

kan worden gemaakt.

Vaak is een concreet actieplan beter zodat
de uitvoering wordt versneld. Soms is het
nodig om eerst een visie te formuleren.
Zeker als er veel geld mee gemoeid is en
het veel inwoners raakt. Denk bijvoorbeeld
aan de woonvisie en het afvalbeleidsplan

Startdatum

voor het scheiden van grondstoffen. Een
visie geeft een richting aan en geeft de raad
de mogelijkheid om kaders vast te stellen.
Deze visie moet eenvoudig en met zo min
mogelijk woorden geschreven worden, kort

Einddatum

en krachtig. We nodigen inwoners uit om
mee te denken.

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Het college van B&W
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10
Concrete ideeen
:

Actie 1:

Punt

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

De gemeente heeft veel gedelegeerd waardoor
de gemeente op grotere afstand is komen te
staan van bewoners en ondernemers. Dit is een
onwenselijke situatie. Delegeren betekent niet
dat de gemeente niet meer verantwoordelijk is.
Ook bij parkeerbeheer, het onderhoud en
sociaal beleid moet de gemeente weer het
eerste aanspreekpunt zijn. Maak als gemeente
met RMN, Parkeerservice, Pulse etc.

Wat gaat de
gemeente doen?

aanvullende afspraken over een actievere rol
voor de gemeente. Als aanspreekpunt bij
suggesties en klachten en als
eindverantwoordelijke voor de samenwerking
met bewoners en ondernemers.

Wij verbeteren onze dienstverlening. We
hebben daarvoor een dienstverleningsvisie
opgesteld. Daarnaast hebben we nieuwe
afspraken gemaakt met RMN en Pulse over
het serviceniveau en controleren op
doorlooptijden en kwaliteit van afhandeling.
Met Parkeerbeheer zijn we nog in gesprek.
Daarnaast onderzoeken wij of wij taken en
budget kunnen terugnemen om rechtreeks te
sturen. Deze analyse en de gesprekken met de

Startdatum
maart 2019

uitvoerende partijen zijn gestart.

Einddatum

Zie ook punt 2.

najaar 2021
Besluit nodig van
college en/of raad
Collegebesluit

Status
In uitvoering

Portefeuillehouder
Het college van B&W
12
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Punt
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Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

Participatie in de wijk wordt gestimuleerd
door mensen zelf te laten beslissen over
wat er nodig is en waar geld aan moet
worden uitgegeven. Geef bewoners en
ondernemers een wijkbudget en
coördineer dit rechtstreeks vanuit de
gemeente, zodat er rechtstreeks contact
is tussen gemeente, ondernemers en
bewoners.

Wat gaat de
gemeente doen?
Gemeente, inwoners en ondernemers willen
graag samenwerken. Dat willen wij stimuleren.
Wij ondersteunen initiatieven uit de samenleving met advies, hulp en soms door een
financieel zetje in de rug. Daarom is het beheer
van de wijkbudgetten 2021 weer de
verantwoordelijkheid van de gemeente.
Wij zetten het wijkgericht werken voort via
bewonersparticipatie en wijkbewust werken.
Onderdeel hiervan is het Bewonersadviesplatform. Ook ligt het beheer van het bewonersinitiatievenbudget weer bij de gemeente. Leuk
idee of initiatief? Initiatievenbudget kan
aangevraagd worden via de gemeentewebsite.

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Wethouder
Kees Geldof
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Punt
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Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

Bewoners willen een grotere rol voor de
gemeente, een kleinere voor Pulse. Hierbij hoort
dat opnieuw naar taken en het budget dient te
worden gekeken.

Wat gaat de
gemeente doen?
IJsselstein is een regiegemeente. Wij willen
een participerende gemeente zijn. Daarom
hebben we een aantal taken die te maken
hebben met inwonerscontact en het
wijkbudget weer in eigen beheer genomen.
Tegelijkertijd hebben we een verbeterslag
gemaakt met het wijkbewust werken en een
aantal aanpassingen gedaan.

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Wethouder
Eveline Schell
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Punt
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Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

Aan de bewonerspeiling hebben veel bewoners
deelgenomen en de bewonersavonden zijn goed
bezocht. Wel was de gemiddelde leeftijd relatief
hoog. Betrek ook jongeren bij de gemeente. Maak
hierover afspraken met sportverenigingen, scholen
en de horeca.

Wat gaat de
gemeente doen?

Startdatum
november 2019

Het is belangrijk om de mening van alle
IJsselsteiners te weten. Het participatiebeleid
is vastgesteld. We gaan nu aan de slag met de
uitvoering. Daarbij kijken we ook specifiek
naar hoe we jongeren kunnen betrekken bij
zaken die hen direct raken.

Einddatum
Begin 2022

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Status
In uitvoering

Portefeuillehouder
Het college van B&W
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Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

Na de mislukte ambtelijke fusie
met Montfoort liggen nieuwe
fusieplannen niet voor de hand.
Samenwerking is wel belangrijk.
Ga met de omliggende gemeenten
opnieuw in gesprek en bespreek
hoe je elkaar kunt helpen, om te
beginnen op het terrein van
bouwen en wonen.

Wat gaat de
gemeente doen?

Startdatum

Wij werken al volgens dit voorstel. Om het
wiel niet opnieuw uit te vinden, werken alle
Utrechtse gemeenten altijd al nauw samen.
Zoals de GGD voor onze gezondheidszorg en
de RMN voor groen en schoonmaak. Dat
geldt ook voor bouwen. Er wordt met

Einddatum

buurgemeenten gesproken om samen te
kijken naar het realiseren van de totale
woningopgave van 2.500 woningen in
IJsselstein.

Besluit nodig van
college en/of raad
Nee

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Het college van B&W
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Actie 1:

Concrete ideeen
:

IJsselstein
aantrekkelijker
maken doe je
samen

Betaal als gemeente facturen altijd
binnen 30 dagen

Wat gaat de
gemeente doen?

Startdatum

De meeste facturen worden binnen deze
termijn betaald.

Einddatum

Status

Besluit nodig van
college en/of raad

Is vastgelegd in
beleid en is in
uitvoering

nee

Portefeuillehouder
Wethouder Mark Foekema
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Concrete ideeen
:

Actie 2:

Punt

Ga bouwen,
Ga aan de slag

Ga bouwen!!! De locatie zuid-zuid tot aan de Lek
heeft het meeste draagvlak. Werk de plannen zo
snel mogelijk uit en realiseer hier vooral
woningen voor jongeren en ouderen.

Wat gaat de
gemeente doen?
We zijn aan het bouwen en er zijn diverse
projecten in ontwikkeling. We bouwen voor
jong en oud, koop en huur. In juli 2019 is de
woonvisie vastgesteld met daarin de behoefte
aan 2500 woningen. Die zijn nodig om de stad
levendig en vitaal te houden. Er is vooral
behoefte aan woningen voor jongeren en
ouderen. Met de provincie kijken we ook naar
de opties om te bouwen buiten de eerder
vastgestelde rode contouren. Uiteraard kijken

Startdatum
juli 2019

we ook naar de locatie zuid-zuid ten zuiden

Einddatum

van Zenderpark.

januari 2030

Besluit nodig van
college en/of raad

Status

Besloten in raad 4 juli 2019.
Raadsbesluiten voor kosten voorbereiding
realisatie woningbouw

In de woonvisie
vastgelegd en is in
uitvoering

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
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17
Concrete ideeen
:

Actie 2:

Punt

Ga bouwen,
Ga aan de slag

Wat gaat de
gemeente doen?
We zijn voortvarend aan het bouwen. Soms een
nieuwe wijk, soms inpassen in een bestaande

Bouw niet conservatief, maar vooruitstrevend,
zodat de nieuwe woonwijk niet een typische,
saaie Vinexlocatie wordt.

Startdatum
juli 2019

wijk. Op de Poortdijk en Hitteschild zijn de
eerste contouren van de nieuwbouw al
zichtbaar. Plannen voor bouwen op andere
plaatsen zoals onder de zendmast, op de
Lage Biezen of ten zuiden van Zenderpark

Einddatum
januari 2030

zijn in ontwikkeling. Deze woningen worden
duurzaam ingericht. Ook wordt er gekeken
naar bijzondere woonvormen, zoals
generatiewoningen en woningen voor
groepsbewoning of woningen voor bepaalde
doelgroepen.

Besluit nodig van
college en/of raad
Besloten in raad 4 juli 2019.
Raadsbesluiten voor kosten voorbereiding
realisatie woningbouw

Status
In de woonvisie
vastgelegd en is in
uitvoering

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
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Concrete ideeen
:

Actie 2:

Punt

Ga bouwen,
Ga aan de slag

Verplaats Roba naar het bedrijventerrein De
Kroon en bouw op de locatie van Roba
koopwoningen waardoor dit plan financieel
haalbaar is. Daarbij staan alle varianten open:
hoogbouw, dure woningen en een mix daarvan

Wat gaat de
gemeente doen?

Startdatum
januari 2019

Wij hebben gesprekken met Roba en de firma

Einddatum

Van Wijk (die de Kroon ontwikkelt) gevoerd
over een verhuizing van Roba naar de Kroon,

Einddatum
februari 2020

zodat op deze locatie woningen kunnen
worden gerealiseerd. Roba heeft laten weten
niet te willen verhuizen naar bedrijventerrein
De Kroon. Woningbouw op de Roba-locatie is
voorlopig dan ook niet aan de orde.

Besluit nodig van
college en/of raad
Raadsbesluit

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
Wethouder Peter Bekker
20
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Concrete ideeen
:

Actie 2:

Punt

Ga bouwen,
Ga aan de slag

Benut ook het gebied rondom de
Gerbrandytoren (“Zendmast IJsselstein”) als
nieuwe locatie voor bedrijven. Dat is zeker
nodig als Roba naar De Kroon wordt verplaatst.

Wat gaat de
gemeente doen?
In het collegeprogramma staat het gebied
Gerbrandytoren als bestemming voor een
zonneveld (zonnepanelen). Als dit een
bedrijventerrein moet worden, moet het
provinciale bestemmingsplan aangepast
worden. Daarvoor moeten wij eerst samen met
vertegenwoordigers van de bedrijven,
provincie en grondeigenaren verkennen of er
een bedrijventerrein te realiseren is. Dit is een
lastige discussie en wordt meegenomen in het
plan van regio Utrecht.

Startdatum
2019

We zijn ons ervan bewust dat er behoefte is

Einddatum

aan extra ruimte voor bedrijven. Daarom zijn
wij naast nieuwe bestemmingen, zoals de

januari 2030

Kroon, ook aan het bekijken of we de
bestaande bedrijventerreinen kunnen
verbeteren, zodat wij ook bestaande locaties
kunnen gebruiken voor nieuwe bedrijvigheid.

Besluit nodig van
college en/of raad
Raadsbesluit

Status
In uitvoering

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
Wethouder Peter Bekker
21
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Concrete ideeen
:

Actie 2:

Punt

Ga bouwen,
Ga aan de slag

Het woningtekort is een probleem van alle
politieke partijen, van links tot rechts, van
landelijk tot lokaal. College en de voltallige raad
moeten de krachten bundelen om samen met
de provincie de komst van nieuwe woningen
mogelijk te maken. Brede politieke steun is
nodig om de nieuwe locaties te realiseren.
Trek gezamenlijk op en laat hierin het College
het voortouw nemen.

Wat gaat de
gemeente doen?
We bundelen als raad, college en organisatie
onze krachten richting de regio en de
provincie om onze voorstellen de kunnen
realiseren. Met als resultaat dat er al

Startdatum
juli 2019

Einddatum
januari 2030

verschillende projecten in aanbouw zijn en er
plannen gemaakt worden voor nieuwe
projecten.

Besluit nodig van
college en/of raad
Besluit is genomen

Status

en is opgenomen in de woonvisie.

In de woonvisie
vastgelegd en is in
uitvoering

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
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Punt

21

Actie 2:

Concrete ideeen
:

Ga bouwen,
Ga aan de slag

Het krijgen van een sociale huurwoning is nu
een lot uit de loterij. Van belang is een
ongedeelde stad. Bij de nieuwbouwopgave moet
30% sociale huur zijn. Dit is een gemiddelde
voor alle projecten voor de komende tien jaar.
Niet elk project hoeft exact dit percentage te
hebben.

Startdatum

Wat gaat de
gemeente doen?

juli 2019

Einddatum

In de woonvisie hanteren wij een percentage
van gemiddeld 30%.

Besluit nodig van
college en/of raad
Besluit is genomen

Status

en is opgenomen in de woonvisie.

Gereed

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
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22
Concrete ideeen
:

Actie 2:

Punt

Ga bouwen,
Ga aan de slag

Vergrijzing is geen probleem. Het is een
maatschappelijke ontwikkeling waarin
IJsselstein niet voor- of achterop loopt. Houd bij
het ontwikkelen van woningen volop rekening
met vergrijzing. Dat kan door het ontwikkelen
van seniorenwoningen, generatiewoningen,
door woningen flexibel in te delen en door
woningen geschikt te maken voor ouderen

Wat gaat de
gemeente doen?
In de woonvisie staat dat we ervoor zorgen
dat IJsselstein een levendige en vitale stad
blijft, onder andere door zo te bouwen dat
er een evenwichtige bevolkingsopbouw is.

Startdatum
juli 2019

Wij gaan aan de slag met het bouwen van
woningen voor alle doelgroepen.

Einddatum
januari 2030

Besluit nodig van
college en/of raad

Status

Besluit is genomen
en is opgenomen in de woonvisie.

In de woonvisie
vastgelegd en is in
uitvoering

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
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Concrete ideeen
:

Actie 2:

Punt

Ga bouwen,
Ga aan de slag

Bij een kindvriendelijke stad horen ook goede
speelvoorzieningen. Plaats de voorzieningen
juist in kinderrijke buurten in plaats van
centraal grotere speeltuinen

Wat gaat de
gemeente doen?
IJsselstein heeft in vergelijking met andere steden
veel speeltoestellen, terwijl het aantal kinderen
naar verwachting tussen 2010 en 2030 met 30%
afneemt. De speeltoestellen staan verspreid over
grote en kleine speelplekken en stand-alone. Vele
hiervan zijn verouderd en moeten vervangen
worden. In het najaar van 2020 en begin 2021 zijn op
basis van enquêtes en bewonersavonden al 16

Startdatum
2019

speelplekken heringericht. De raad heeft 1 oktober
2020 het nieuwe speelruimtebeleid vastgesteld.
Op basis hiervan is een uitvoeringsplan gemaakt
en dit wordt momenteel voorgelegd aan inwoners.

Einddatum
juli 2022

De komende jaren zullen er in totaal 40 speelplekken aangepakt worden. In 2025 zijn alle
aanpassingen aan de beoogde speelplekken gereed.

Besluit nodig van
college en/of raad
Er komt in het najaar 2019

Status

een raadsvoorstel.

In uitvoering

Portefeuillehouder
Wethouder Peter Bekker
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Concrete ideeen
:

Actie 2:

Punt

Ga bouwen,
Ga aan de slag

Om de woningnood onder jongeren op te lossen
is het van belang op korte termijn tijdelijke
containerwoningen te plaatsen, die in elk geval
blijven totdat het tekort aan jongerenwoningen
is opgelost.

Wat gaat de
gemeente doen?
Er zijn plannen in ontwikkeling om tijdelijke
woningen te bouwen voor starters en
migranten. Deze woningen zijn ongeveer 15 jaar
beschikbaar. Met de provincie wordt overlegd
wat de mogelijkheden zijn om ook buiten de
rode contouren te bouwen voor deze
doelgroepen.

Startdatum
januari 2020

Einddatum
januari 2030

Besluit nodig van
college en/of raad
Raadsbesluit

Status
In voorbereiding

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
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Concrete ideeen
:

Actie 2:

Punt

Ga bouwen,
Ga aan de slag

Bij een aantrekkelijke stad horen een goed
onderhouden en schone openbare ruimte. De
besparing op het onderhoud is volgens veel
bewoners en ondernemers doorgeslagen,
waardoor de stad er in elk geval niet zo goed
meer bij ligt als in het verleden. Dat is een
ergernis voor velen. Maak met RMN afspraken
om het onderhoud en het schoonmaken van de

Wat gaat de
gemeente doen?

stad weer op het oude peil te brengen.

Een aantal jaar geleden is er bezuinigd op het
onderhoudsniveau van groen en schoonmaak
van de openbare ruimte. Door deze
beleidskeuze ziet de stad er minder goed uit
dan voorheen. Om deze besparing terug te
draaien is geld nodig. Dat geld is op dit
moment niet beschikbaar. Daarom gaan we in
overleg wat er binnen het huidige budget
verbeterd kan worden. Daarnaast willen we in
lijn met deze urgentieagenda samenwerken

Startdatum
2018

Einddatum

met inwoners. Wij staan open als inwoners
verantwoor-delijkheid willen nemen voor de
openbare ruimte in hun buurt. Ook willen we
gebruik maken van sponsoring van markante
punten in IJsselstein door bedrijven. Op
sommige plaatsen is er bewust gekozen voor
bio-diversiteit. Er zijn veldbloemen gezaaid
voor de insecten. Mensen weten dit niet en
zien het als onkruid. Betere communicatie

Besluit nodig van
college en/of raad
In kadernota vastgelegd.
Nieuw raadsvoorstel zie punt 10.

geeft hierin inzicht.

Status
In uitvoering, zie punt 10

Portefeuillehouder
Wethouder Peter Bekker
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Punt

26

Actie 2:

Concrete ideeen
:

Ga bouwen,
Ga aan de slag

Verschillende bewoners willen graag groen in
de stad adopteren en willen een bijdrage
leveren aan het onderhoud. Creëer daarvoor de
mogelijkheid.

Wat gaat de
gemeente doen?
Het is nu al mogelijk om een stuk groen te
adopteren. Wij zullen dit actiever gaan

Startdatum
2019

communiceren. Samen werken aan de kwaliteit
van de omgeving past in onze wens van

Einddatum

meedoen en samen. Inwoners en bedrijven
voelen zich verantwoordelijk voor de directe

januari 2021

omgeving. Wij komen met een voorstel ter
uitvoering, waarin een aantal voorwaarden
staat vastgelegd over eigendom, gebruik en
onderhoudsvoorschriften.

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Status
bestaand beleid in
uitvoering

Portefeuillehouder
Wethouder Peter Bekker
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Punt

27

Actie 2:

Concrete ideeen
:

Ga bouwen,
Ga aan de slag

IJsselstein wil een ‘inclusieve stad’ zijn, een
stad waarin het voor iedereen prettig is om te
wonen. Ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid,
religie en afkomst. Voer een jaarlijkse
bewonerspeiling uit, waarbij ook wordt gekeken
of de verschillende groepen zich prettig voelen
bij het wonen in IJsselstein.

Startdatum

Wat gaat de
gemeente doen?

2020

Einddatum

De koers Sociaal Domeim, waarin dit punt is
opgenomen, is vastgesteld.

Besluit nodig van
college en/of raad
Raadsbesluit

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Wethouder
Eveline Schell
29

Home | Actie 1 | Actie 2 | Actie 3 | Actie 4

Punt

28

Actie 2:

Ga bouwen,
Ga aan de slag
:

Concrete ideeen
Schaf de hondenbelasting af. Dat is in lijn met
wat veel andere gemeenten al hebben gedaan.
Een hond is vaak ook een oplossing tegen
eenzaamheid.

Startdatum

Wat gaat de
gemeente doen?

maart 2020

Einddatum

De gemeente heeft ervoor gekozen om de
hondenbelasting te handhaven, maar de
opbrengsten van de belasting volledig in te
zetten voor werkzaamheden en voorzieningen
voor honden.

Besluit nodig van
college en/of raad
Raadsbesluit

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Wethouder Peter Bekker
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Punt

29

Actie 2:

Ga bouwen,
Ga aan de slag
:

Concrete ideeen
Nut veel beter uit dat IJsselstein bereikbaar is
over het water. Dat kan door aanlegplaatsen aan
de Hollandse IJssel bij de binnenstad.

Startdatum

Wat gaat de
gemeente doen?

november 2019

Einddatum

Ook wij vinden dat IJsselstein beter bereikbaar
moet zijn over het water. Wij willen het aantal
en de kwaliteit van de aanlegplaatsen bij de
IJssel uitbreiden en verbeteren. Wij gaan in
overleg met HDSR over realisatie
aanlegplaatsen

Besluit nodig van
college en/of raad
Raadsbesluit, indien mogelijk

Status
In voorbereiding

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
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Punt

30

Actie 2:

Ga bouwen,
Ga aan de slag
:

Concrete ideeen
Er is weinig draagvlak voor windmolens in
IJsselstein. Stimuleer daarom verduurzaming
vooral door bijvoorbeeld zonnepanelen te (laten)
plaatsen, waarvoor aanzienlijk meer draagvlak
bestaat.

Wat gaat de
gemeente doen?
IJsselstein heeft, net als alle andere gemeenten,
de energieopgave om in 2050 klimaatneutraal te
zijn. Wij zijn daarom in gesprek gegaan met

Startdatum
november 2019

inwoners en ondernemers over hoe we samen
Ijsselstein gaan verduurzamen. In mei 2021 is het

Einddatum

Toets- en afwegingskader duurzame energie
vastgesteld. Hierin is vastgelegd waar en onder

januari 2030

welke voorwaarde we tot 2030 ruimte willen bieden
aan zonnevelden en (kleine) windturbines. De
komende tijd gaat de gemeente verder in gesprek
met inwoners en ondernemers. Samen zullen we
bespreken welke keuzes we maken om energie op

Besluit nodig van
college en/of raad

te wekken en wat we samen kunnen doen om
energie te besparen. Want als we minder energie

Raadsbesluit

verbruiken, hoeven we ook minder op te wekken.

Status
In uitvoering

Portefeuillehouder
Wethouder Peter Bekker
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Punt

31

Actie 3:

Concrete ideeen
:

Investeer in
Een levendige
binnenstad

Erken dat de binnenstad de huiskamer van de

Wat gaat de
gemeente doen?

stad is. Zorg ervoor dat het MKB zich bij grote
voorkeur juist in de binnenstad vestigt

De binnenstad is de trots en de huiskamer van
IJsselstein. Een levendige binnenstad met
gevarieerde winkels en horeca is essentieel om die
functie in stand te houden. Door o.a. veranderend
consumentengedrag komt die functie onder druk en
ontstaat (winkel)leegstand. Met betrokken partijen

Status
In uitvoering

moeten we kijken hoe we het beste met die
veranderende markt kunnen omgaan.
Als gemeente hebben wij met dit doel een BIZ-e
(bedrijveninvesteringszone) gefaciliteerd voor de

Startdatum
november 2019

ondernemers en pandeigenaren in de binnenstad.
Deze samenwerking willen wij met de partijen

Einddatum

versterken om slagvaardigheid en effectiviteit te
vergroten.

begin 2022

Met betrokken partijen zullen wij een breed aantal
maatregelen onderzoeken die het functioneren van
de binnenstad kunnen verbeteren. Hierdoor
verwachten wij begin 2022 te komen tot een
gezamenlijk actieplan. Door corona heeft dit enige
vertraging opgelopen. Daarnaast heeft de gemeente
de afgelopen periode al geïnvesteerd in het

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

aantrekkelijker maken van de binnenstad door de
renovatie van het Vingerhoekhof, het voegen van
het straatwerk en groot onderhoud aan het oude
stadhuis.

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
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Punt

32

Actie 3:

Concrete ideeen
:

Investeer in
Een levendige
binnenstad

Leer van andere gemeenten. Woerden en
Nieuwegein hebben al laten zien wat de
toegevoegde waarde van een binnenstadmanager is. Stel een ondernemende verbinder
aan die vraag en aanbod van winkels en panden
bij elkaar brengt. Hij/zij voert namens de
gemeente de regie en krijgt als opdracht mee
om samen met (bestaande en nieuwe)
ondernemers en bewoners te zorgen voor een
levendige binnenstad en het aanpakken van
leegstand.

Startdatum
zie 31

Einddatum

Wat gaat de
gemeente doen?
Wij volgen de voorbeelden uit andere gemeenten.
We hebben nauw contact met ondernemers die
het moeilijk hebben door de coronaperiode en

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

proberen hen waar nodig te steunen.

Status
In uitvoering

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
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Punt
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Actie 3:

Concrete ideeen
:

Investeer in
Een levendige
binnenstad

Ga in overleg met de grote vastgoedeigenaren
over het structureel aanpakken en voorkomen
van leegstand. Kijk ook naar de mogelijkheden
van meer wonen boven winkels.

Startdatum

Wat gaat de
gemeente doen?

zie 31

Einddatum
…

Dit is één van de maatregelen waar met
betrokken partijen naar wordt gekeken.

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Status
In uitvoering

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
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Punt

34

Actie 3:

Concrete ideeen
:

Investeer in
Een levendige
binnenstad

Om de binnenstad aantrekkelijk te maken helpt
het wanneer alle winkeliers op zondag open
zijn. Ook is het van belang om activiteiten over
de hele week te spreiden. Dit is aan de BIZ
IJsselstein/binnenstad om te realiseren.

Wat gaat de
gemeente doen?

Startdatum
zie 31

Einddatum

De beslissing wel of niet open te gaan is aan de
individuele winkeliers. De huidige verordening
maakt dat winkels binnen de wettelijke kaders
ruimer open kunnen dan nu het geval is.
Mogelijkheden en kansen voor de
aantrekkelijkheid van het centrum zijn
onderwerp van gesprek met de BIZ (Bedrijven

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Investerings Zone).

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof

36

Home | Actie 1 | Actie 2 | Actie 3 | Actie 4

Punt

35

Actie 3:

Concrete ideeen
:

Investeer in
Een levendige
binnenstad

Ook de industrie verdient aandacht en ruimte.
Door de groei van de stad zit industrie in
IJsselstein niet meer op de meest gewenste
plek. Bij de industrie zelf is er soms behoefte
aan een nieuwe locatie of uitbreiding. Pak dit
moment (zie ook actie 16 en 17).

Startdatum
november 2019

Wat gaat de
gemeente doen?

Einddatum
begin 2022

Gemeente, bedrijven en provincie zitten
periodiek om de tafel voor overleg over
toekomstige oplossingen van de ruimtelijke
indeling op het gebied van wonen en werken
in IJsselstein. Onlangs zijn we gestart met de
ontwikkeling van bedrijventerrein De Kroon

Besluit nodig van
college en/of raad
Raadsbesluit

langs de A2.

Status
In uitvoering

Portefeuillehouder
Wethouder Peter Bekker
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Punt

36

Actie 3:

Concrete ideeen
:

Investeer in
Een levendige
binnenstad

Schaf betaald parkeren voor bezoekers in de
parkeergarages af voor de eerste 24 uur,
verhoog de straattarieven om dit te financieren
en zorg ervoor dat de
parkeervergunningtarieven in de garages voor
bewoners lager zijn dan op straat.

Wat gaat de
gemeente doen?

Startdatum
januari 2020

Einddatum

De eerste twee uur parkeren in de
parkeergarages is gratis. Ook stellen we voor
om het tijdstip van betaald parkeren in de
garages en op straat gelijk te trekken. Wij
willen hiermee het bezoekersaantal en het
gebruik van de garages stimuleren.

Besluit nodig van
college en/of raad
ja

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Wethouder Mark Foekema
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37

Actie 3:

Concrete ideeen
:

Investeer in
Een levendige
binnenstad

De bewegwijzering naar parkeergarages en de
binnenstad is nu niet duidelijk genoeg. Zorg
voor heldere bewegwijzering.

Startdatum
januari 2020

Wat gaat de
gemeente doen?
Wij gaan de bewegwijzering naar de garages
aanpassen. Dit past binnen de maatregelen om
het parkeerbeleid te verbeteren en is
meegenomen in het voorstel.

Status
Gereed

Einddatum

Besluit nodig van
college en/of raad
Raadsbesluit

Portefeuillehouder
Wethouder Mark Foekema
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Punt

38

Actie 4:

Concrete ideeen
:

Zet IJsselstein
steviger op
de kaart

De kost gaat voor de baat uit. Wil IJsselstein
meer bezoekers trekken, dan moeten daar
middelen voor worden vrijgemaakt. Dat is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
gemeente en ondernemers. BIZ en de gemeente
moeten samen om tafel en het budget verhogen.

Wat gaat de
gemeente doen?

Startdatum
november 2019

Einddatum

Wij zien dit voorstel in combinatie met de
voorstellen rond het aantrekkelijk maken van
de binnenstad.
De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld,
en verleent subsidie aan Stichting Stadsmarketing en Uit in IJsselstein voor dit doel.

Status
Gereed

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
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39

Actie 4:

Concrete ideeen
:

Zet IJsselstein
steviger op
de kaart

De aanwezige stadstrots kan ook worden benut
door bewoners meer en vaker te laten kopen bij
IJsselsteinse ondernemers. Zet een campagne
‘Koop lokaal’ op, om winkelen in IJsselstein te
promoten. Te veel bewoners kopen hun
producten buiten IJsselstein of via internet,
vaak omdat dit gemakkelijker is. Vraag in een
campagne aandacht voor het belang om weer
lokaal te kopen, zodat de binnenstad levendig
blijft. De gemeente dient zelf het goede
voorbeeld te geven. Uitgangspunt is dat de
gemeente lokaal inkoopt. Het zijn immers de
lokale ondernemers die op de reclameborden
van de sportverenigingen staan en die het
cement zijn van alle grote events.

Wat gaat de
gemeente doen?
Het staat vastgelegd in ons beleid dat wij onze

Startdatum
november 2019

plaatselijke ondernemers als eerste benaderen,
mits dit tot de mogelijkheden behoort.

Einddatum

De campagne ”Koop lokaal” zien wij als
een goed initiatief en een taak voor de
ondernemers.

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof
Wethouder Mark Foekema
41
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Actie 4:

Concrete ideeen
:

Zet IJsselstein
steviger op
de kaart

Zet bij het aanscherpen van de stadspromotie in
elk geval in de schijnwerpers: de historische
binnenstad, het hoogwaardige aanbod aan
culturele voorzieningen (Fulcotheater, museum
en de molen), de recreatiemogelijkheden
(wandelen, groen, water) en het brede aanbod
aan horecavoorzieningen.

Startdatum

Wat gaat de
gemeente doen?

november 2019

Einddatum

Dit voorstel is een goed voorstel. Deze punten
zijn belangrijk voor IJsselstein en onderdeel
van bestaand beleid. Stichting Stadspromotie
en Uit in IJsselstein spelen hier op in met
diverse acties.

Besluit nodig van
college en/of raad
nee

Status
Gereed

Portefeuillehouder
Wethouder Kees Geldof

42

