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Algemene informatie
Bezoekadres
Publiekswinkel gemeente Putten
Verlengde Dorpsstraat 3, 3881 BG Putten
Meer informatie: www.putten.nl/contact
Postadres
Postbus 400, 3880 AK Putten
Telefoon
(0341) 359 611
Meldpunt
www.verbeterdebuurt.nl
T (0341) 359 686
Algemeen e-mailadres
info@putten.nl
Algemene openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur
Openingstijden afdeling Burgerzaken
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur
Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur
Volg de gemeente via
www.putten.nl
www.facebook.com/gemeenteputten
www.twitter.com/gem_putten

Oud papier
School Hoef
zaterdag 6 juli
Ichthusschool
zaterdag 6 juli (09.00-12.00 uur)

Wegafsluitingen
Automobielparade
Vanwege de automobielparade zijn het
Fontanusplein en Kerkplein vanaf
vrijdag 5 juli 13.00 uur tot zaterdag
6 juli 16.00 uur afgesloten voor alle
verkeer.
De volgende wegen zijn op zaterdag
6 juli van 07.00 tot 16.00 uur afgesloten
voor alle verkeer: Fontanusplein,
Kerkplein, Krommestraat, Verlengde
Dorpsstraat, Dorpsstraat, Kerkstraat
(vanaf kruising Bakkerstraat),
Papiermakerstraat, Kelnarijstraat (vanaf
Brinkstraat), Molenstraat (vanaf de
Achterstraat).
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Eikenprocessierups
In Putten komt de eikenprocessierups
voor. De eikenprocessierups is de larve
van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes
vooral in de toppen van eikenbomen.
Vanaf half april tot begin mei komen de
eitjes uit. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de
bolvormige, witgrijze nesten op de
stammen of dikkere takken. Contact
met brandharen kan gezondheidsklachten bij mens en dier veroorzaken.
Hoe kunt u contact met de
brandharen voorkomen?
- Ga niet onder, of in de buurt van een
besmette boom zitten.
- Bedek hals, armen en benen wanneer
u naar een gebied gaat waar eikenprocessierupsen zijn.
- Raak de rupsen, (oude) brandharen,
spinselnesten en vervellingshuidjes
niet aan. Leg uw kinderen uit waarom
zij processierupsen niet moeten
aanraken.
- De brandharen van de eikenprocessierups zijn er tot ver in augustus.
- Probeer plekken met (oude) nesten
zoveel als mogelijk te vermijden.
Waar kunt u last van krijgen?
De brandharen van de eikenprocessierups geven klachten. De brandharen zijn
zo klein dat u ze niet kunt zien. Bij
contact met brandharen dringen ze
gemakkelijk in de huid, ogen en

in contact? Dan kunt u er heftiger op
reageren. Ook dieren kunnen last
krijgen van de brandharen van de
eikenprocessierups.

luchtwegen. Dit veroorzaakt binnen een
paar uur klachten zoals:
- jeuk;
- bultjes of blaasjes op de huid;
- een rode huid;
- rode, dikke en soms ontstoken ogen.
Soms lijken de klachten op een
verkoudheid:
- een loopneus;
- kriebel in de keel en hoesten;
- moeilijk slikken;
- kortademigheid.
Sommige mensen reageren sterk op
de brandharen en krijgen last van:
- braken;
- duizeligheid;
- koorts;
- een algeheel ellendig gevoel.
Hoe erg de reactie is, is voor iedereen
anders. Komt u vaker met brandharen

In kleding kunnen brandharen, door
hun weerhaakjes, vast blijven zitten.
Verwijder brandharen uit kleding door
ze te wassen. Was de kleding zo snel
mogelijk om te voorkomen dat de
brandharen in andere kleding komt.
Om de eiwitten in de brandharen af te
breken is een temperatuur van 60°C
nodig. Is de kleding niet op deze
temperatuur te wassen? Probeer dan te
wassen op een lagere temperatuur en
controleer of u na het dragen van deze
kleding opnieuw klachten krijgt.
Meer weten?
Alles over, voor en tegen de eikenprocessierups: www.oakie.info.

Hoe helpt u uw puber de zomer
door zonder drank en tabak?
De zomer is voor veel pubers een
prachtige tijd. Feestjes, festivals,
evenementen of samen met vrienden op
vakantie. Maar… verleidingen liggen
overal op de loer. Dat maakt het voor
veel ouders ook een spannende tijd. Hoe
gaat uw kind met drank, drugs en tabak
om als u er niet bij bent? En wat kunt u
doen om uw kind hierbij te helpen?
Waarom is de afspraak ‘NIX 18’
zo belangrijk?
De hersenen van kinderen zijn extra
kwetsbaar voor alcohol en tabak.

Hoe jonger je begint met drinken, hoe
groter de kans dat je op latere leeftijd
verslavingsproblemen krijgt. En zowel
drinken als roken vergroten de kans op
allerlei vormen van kanker. Daarnaast
nemen door alcohol remmingen af,
waardoor jongeren sneller over hun
grenzen gaan. Ze krijgen dan eerder met
agressie, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken.
Tips
- Spreek van tevoren af dat uw kind
tijdens het feest, festival of op
vakantie geen alcohol drinkt en niet
rookt. Uit onderzoek blijkt dat dit veel
helpt. Kinderen nemen meer van u aan
dan u denkt!

Afsluiting centrum voor fietsers
Net als voorgaande jaren is het in de
zomermaanden niet toegestaan om te
ﬁetsen in het centrum. Het gaat om
bepaalde dagen in de periode van
woensdag 5 juni tot en met zaterdag
14 september. De gemeente heeft de
spandoeken en de verkeersborden C1
in zone-uitvoering geplaatst
(zie afbeelding).

Wat kunt u doen bij klachten?
Trek kleding waarin brandharen zitten
voorzichtig uit en strip de huid zo snel
mogelijk met plakband. Spoel daarna de
huid en ogen af met lauw water. Probeer
niet te krabben of wrijven. Meestal gaan
de klachten vanzelf over binnen een
paar dagen of weken. Heeft u erge jeuk?
Dan kan zalf helpen. Vooral de zalven
met menthol, aloë vera of calendula
werken goed. Heeft u erge last, ga dan
naar de huisarts.

De afsluiting geldt op de volgende
tijdstippen:
- iedere woensdag van 09.00
tot 13.00 uur;
- iedere vrijdag van 12.00 tot zaterdag
17.00 uur.
Het gaat om deze straten:
- Dorpsstraat (gedeelte KerkstraatKrommestraat);

- Dorpsstraat (gedeelte KrommestraatWeverstraat);
- Kerkstraat (gedeelte DorpsstraatBakkerstraat).

- Blijf consequent en maak geen
uitzonderingen. Dat voorkomt
discussies als ‘de vorige keer mocht
het wel, waarom mag het nu dan
niet?’
- Beloon uw kind als het zich aan de
afspraak houdt.
- Heeft uw kind toch gedronken of
gerookt? Bespreek dit dan op een
rustig moment. Geef duidelijk aan dat
u dit niet wilt en leg ook uit waarom u
deze regel hebt.
Meer weten?
Kijk op www.nix18.nl voor meer tips,
ﬁlmpjes en oefeningen. Op naar een
prachtige zomer…
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Huisvestingsverordening Activiteitenkalender
gemeente Putten 2019
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 juni 2019 de Huisvestingsverordening gemeente Putten 2019
(tijdelijke versie) vastgesteld. Hij treedt
per 1 juli 2019 in werking. In deze
verordening staan de regels voor de
verdeling van sociale huurwoningen.
De huidige verordening loopt per 1 juli
af. Door dit besluit blijven dezelfde
regels gelden tot uiterlijk 1 maart 2020.

In de tussentijd worden de regels nog
eens tegen het licht gehouden en waar
nodig herzien.
De Huisvestingsverordening gemeente
Putten 2019 (tijdelijke versie) is
gepubliceerd in het Gemeenteblad van
25 juni 2019 onder nummer 155060 en
is in te zien via https://zoek.overheid.nl/
lokale_wet_en_regelgeving.

Bloemschikken
Vrijdag 5 juli
10.30 uur
De Schauw
T (088) 0563000

Orgel & Panﬂuit
Martin Mans
Woensdag 10 juli
20.00 uur
Oude Kerk

Opening Woord en Daad
Kringloopwinkel “Het Lokaal”
Zaterdag 6 juli
Van 11.00 tot 15.00 uur
Ambachtsstraat 7

Rommelmarkt
Zaterdag 13 juli
Van 09.00 tot 15.30 uur
Bato’sweg 15

Orgelconcert
Margreeth de Jong
Zaterdag 6 juli
Van 20.00 tot 21.15 uur
Hersteld Hervormde Kerk
www.hhgputten.nl/orgel
Rad van Avontuur
Woensdag 10 juli
14.30 uur
Woonzorgcentrum Elim

PHG Boekenmarkt
Zaterdag 13 juli
Van 10.00 tot 15.00 uur
Bilderdijkstraat 45
Tegenover de Aldi
www.phg-putten.nl
BOOM IN’ festival
Zaterdag 13 juli
Van 14.00 tot 17.00 uur
Winkelcentrum Putten

Wilt u uw activiteit ook onder de aandacht brengen?
Dat kan via www.putten.nl/activiteiten.

Brainstormavond zichtbaarheid Puttense
historie in het kernwinkelgebied
in De Aker, Fontanusplein 2.

De gemeente Putten is bezig met de
voorbereidingen van de herinrichting
van het centrum. Een van de doelen is
te komen tot een eenduidig, uniform en
herkenbaar straatbeeld in het kernwin-

kelgebied. In dit nieuwe straatbeeld wil
de gemeente de historie een plek geven.
Wij nodigen u van harte uit om hierover
met ons van gedachten te wisselen op
dinsdag 9 juli van 20.00 tot 21.30 uur

Raadsvergadering

De gemeenteraad van Putten vergadert
op 10 juli 2019 vanaf 19.30 uur in de
Vaene-veldtstaete, Vanenburgerallee 13
in Putten.

Op de voorlopige agenda staat het
volgende onderwerp:
Financiële koersnota 2020
Voorstel:
1. De Financiële Koersnota 2020 vast
te stellen en dit, tezamen met de
Kadernota 2020, het uitgangspunt
laten zijn voor het opstellen van een
sluitende Programmabegroting
2020.
2. De bezuinigingstaakstelling voor het
sociaal domein als volgt in te vullen:
a. Jeugd – scenario’s.

b. WMO – chronisch zieken 130%
bijstandsnorm.
c. WMO – HH, geleidelijk invoeren.
d. WMO – begeleiding, 6 dagdelen.
3. De bezuinigingstaakstelling voor de
resterende begroting als volgt in te
vullen:
a. Structureel: verhoging OZB met
10%.
b. Structureel: verhoging forensenen toeristenbelasting.
c. Incidenteel: verkoop eigendommen.
d. Incidenteel: dekking reserve
precariobelasting (indien nodig).
e. Incidenteel: dekking uit reserve
weerstandsvermogen (indien
nodig).

Geschiedenis en nieuwe ontwikkelingen komen samen
Putten kent vele geschiedverhalen.
Verhalen die gaan over maalschappen,
onderwijs, landgoederen, toerisme, de
markthal en razzia. Vandaag de dag
werkt de gemeente met een grote groep
enthousiaste betrokkenen aan een nieuw
en modern straatbeeld in het centrum.
Hierin wil de gemeente het ‘Verhaal van
Putten’ zichtbaar maken. Graag benutten wij de kracht van de samenleving
om invulling te geven aan die wens.
Brainstormavond op dinsdag 9 juli
U bent van harte welkom om uw
creatieve ideeën aan ons kenbaar te

Algemene informatie
Deze vergadering is openbaar. U kunt
de totale agenda en de vergaderstukken
inzien op www.putten.nl/politiekportaal.
De raadsvergadering wordt rechtstreeks
uitgezonden in beeld en geluid via het
Politiek Portaal. De vergadering kunt u
ook rechtstreeks volgen bij Veluwe FM
via de radio (kabel 93.1/ether 106.1) of
via de webradio (www.veluwefm.nl).
Inspreekrecht
Tijdens een raadsvergadering kunt u
inspreken over onderwerpen die bij
aanvang van de vergadering op de
agenda staan. Er gelden enkele uitzonderingen waarvoor het inspreekrecht
niet geldt. Als u wilt inspreken, kan de

maken tijdens de brainstormavond in
De Aker. Te denken valt aan speciale
stoeptegels voor routemarkering,
historische namen voor recepten op de
menukaart, een speurtocht etc. Voor
inspiratie en onderwerpen over de
geschiedenis van Putten kijkt u op
www.verhaalvanputten.nl. De projectgroep Centrumplan verwerkt de
opbrengst in het ontwerp van het
straatbeeld van het kernwinkelgebied.
Aanmelden voor maandag 8 juli
Heeft u ideeën en wilt u met ons
meedenken? Meld u dan aan vóór
maandag 8 juli via bbos@putten.nl
of telefonisch via 06 227 58 130.

raadsgrifﬁer u informeren over de
mogelijkheden:
T (0341) 359 703,
E grifﬁe@putten.nl.
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OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 24-06-2019, Wildforsterweg 8, het
bouwen van een woning, het kappen
van 7 bomen (bouwen, kappen),
W 19/219.
2. 25-06-2019, Donkeresteeg 20, het
verlengen van het dak van de schuur
(bouwen), W 19/220.
3. 26-06-2019, Voorthuizerstraat 246,
het wijzigen van de winkelpui
(bouwen), W 19/221.
4. 26-06-2019, Beulekampersteeg 11,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 19/222.
5. 26-06-2019, Postweg 20, het
verleggen van de inrit (uitweg),
W 19/223.
6. 27-06-2019, Vervoornstraat 36, het
bouwen van een erker aan de
voorzijde van het huis (bouwen),
W 19/224.
7. 29-06-2019, Lage Engweg 2A, het
wijzigen van de voorgevel (bouwen), W 19/225.

De aanvragen en de bijbehorende
stukken zijn elke werkdag van 08.30 tot
12.30 uur in te zien bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde
Dorpsstraat 3. Voor meer informatie
kunt u ook bellen via het telefoonnummer (0341) 359 724. Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift
worden ingediend.

Ingekomen meldingen
activiteitenbesluit en
sloopwerkzaamheden

De volgende meldingen activiteitenbesluit zijn ingediend (datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 06-12-2017, Voorthuizerstraat 246,
voor het starten van een bedrijf voor
de opslag van droge kruiden en
verkoop van vlees- en visproducten.
2. 02-04-2019, 't Oeverstraat 10, voor
de nieuwbouw van een jongveestal.
De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 20-06-2019, Donkeresteeg 12, voor
het verwijderen van asbest uit
schuren.
Tegen een sloopmelding of melding
activiteitenbesluit kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Voor meer

informatie kunt u contact met ons
opnemen via het telefoonnummer
(0341) 359 726.

Vergadering commissie voor
ruimtelijke kwaliteit
Eén keer per twee weken worden
bouwplannen beoordeeld door de
commissie voor ruimtelijke kwaliteit.
De beoordeling vindt dan in principe op
donderdagochtend plaats.
Op www.putten.nl/welstand vindt u
informatie over de te behandelen
bouwplannen, de procedure, de plaats
en tijd en de openbaarheid van de
vergadering.
Voor meer informatie of het aanvragen
van spreektijd, kunt u contact opnemen
met de heer A. Hijwegen via het
telefoonnummer (0341) 359 723.

Verleende reguliere
omgevingsvergunningen

De volgende omgevingsvergunningen
met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 24-06-2019, Hunnenpad 19, het
kappen van 2 bomen (kappen),
W 19/191.
2. 24-06-2019, Kerkplein 2, het
uitbreiden van een horecagelegenheid (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/182.
3. 01-07-2019, Achterstraat 16A, het
plaatsen van een reclamebord
(bouwen), W 19/192.
Belanghebbenden kunnen tegen een
besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na
verzending van het besluit schriftelijk
een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten.
De beschikkingen zijn elke werkdag
van 08.30 tot 12.30 uur in te zien bij de
Publiekswinkel gemeente Putten aan de
Verlengde Dorpsstraat 3. Voor meer
informatie kunt u ook bellen via het
telefoonnummer (0341) 359 724.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vooraankondiging bestemmingsplan Locatie Matchpoint en Pinnenburgerweg 73

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, delen burgemeester en
wethouders mee dat deze bestemmingsplannen worden voorbereid:

1. Locatie Matchpoint
Voor de locatie van de voormalige
tennisvereniging Matchpoint (Nijkerkerstraat 12C) wordt voor een klein deel
een bestemmingsplanherziening
opgesteld. De herziening houdt in dat de
toegangsweg naar het nieuwe woonhofje enkele meters naar het westen wordt
verplaatst. Hierdoor komt een rij
van 4 woningen te vervallen en wordt
de vrijgekomen ruimte in gevuld
door 2 vrijstaande woningen.
2. Pinnenburgerweg 73
De Stichting De Pinnenburg heeft
plannen om op hun locatie aan de
Pinnenburgerweg 73 een nieuw woonzorglocatie te realiseren. De bestaande
bebouwing is fysiek en functioneel
verouderd en aan vervanging toe.
Het nieuwe plan houdt de realisatie in
van een nieuwe hoofdvoorziening
voor 8 personen, 4 appartementen voor
individueel begeleid zelfstandig wonen
en een bedrijfswoning.
Op grond van deze vooraankondiging is
er nu nog geen gelegenheid tot het
indienen van zienswijzen. Dit kan in
een latere fase wanneer het ontwerp van
het bestemmingsplan formeel ter inzage
wordt gelegd. Voor de terinzagelegging
van een ontwerpbestemmingsplan wordt
vooraf een kennisgeving via de gemeentelijke informatiepagina en de Staatscourant gepubliceerd. Naar verwachting
zal dit binnen enkele weken het geval
zijn.

Ontwerpbestemmingsplan
Driestweg 10

Van 4 juli tot 15 augustus 2019 ligt in
de Publiekswinkel aan de Verlengde
Dorpsstraat 3 voor eenieder ter inzage
ligt het ontwerpbestemmingsplan
Driestweg 10. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het
saneren van de bedrijfsmatige bestemming en de verblijfsrecreatieve bestemming.
Het ontwerpplan kan worden ingezien
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.
Tevens kunnen de stukken op afspraak,
telefoonnummer (0341) 359 732,
worden ingezien op donderdagavond bij
de receptie van de Publiekswinkel tot
19.00 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan is
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft de volgende IMROcode: NL.IMRO.0273.BPBGDriestweg10-ON01. Voor het beantwoorden
van eventuele vragen kan een afspraak
worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer.

Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen
zowel schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) als mondeling zienswijzen over
het ontwerpbestemmingsplan kenbaar
worden gemaakt bij de gemeenteraad.

Ontwerpbestemmingsplan
Milligerweg 10

Van 4 juli tot 15 augustus 2019 ligt in
de Publiekswinkel aan de Verlengde
Dorpsstraat 3 voor eenieder ter inzage
ligt het ontwerpbestemmingsplan
Milligerweg 10. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het
toevoegen van een reguliere woning.
Het ontwerpplan kan worden ingezien
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.
Tevens kunnen de stukken op afspraak,
telefoonnummer (0341) 359 732,
worden ingezien op donderdagavond bij
de receptie van de Publiekswinkel tot
19.00 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan is
raadpleegbaar op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft de
volgende IMRO-code: NL.IMRO.0273.
BPBGMilligerweg10-ON01. Voor het
beantwoorden van eventuele vragen kan
een afspraak worden gemaakt via
hetzelfde telefoonnummer.
Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen
zowel schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) als mondeling zienswijzen over
het ontwerpbestemmingsplan kenbaar
worden gemaakt bij de gemeenteraad.

OVERIG
Gewijzigd kramenplan

Het college van burgemeester en
wethouders van Putten hebben besloten
een gewijzigd kramenplan voor het
dorpscentrum vast te stellen en hebben
tevens besloten dat het kramenplan
2 september 2014 komt te vervallen.
Het kramenplan wordt o.a. gehanteerd
bij evenementen in het centrum, waarbij
kramen worden geplaatst. Er komen
drie kraamplaatsen te vervallen en er
worden een aantal kraamlocaties
aangewezen als locaties waar een
bakkraam geplaatst mag worden.
Belangstellenden kunnen het kramenplan elke werkdag van 08.30 tot
12.30 uur inzien bij de Publiekswinkel
gemeente Putten aan de Verlengde
Dorpsstraat 3.

