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Bijlagen: I en II

Inleiding
Dit preventie- en handhavingsplan bevat de hoofdzaken van het beleid dat zich richt op de
preventie van alcoholgebruik en de handhaving van de Drank- en Horecawet. In dit plan onderscheiden we 3 hoofddoelgroepen, die ieder verdeeld zijn in subgroepen.
1. Gebruikers
a. Personen onder de 18 jaar
b. Personen boven de 18 jaar
2. Verstrekkers
a. Commerciële horeca (zoals cafés)
b. Paracommerciële horeca en verstrekkers zonder winstoogmerk (zoals sportverenigingen)
c.

Niet-vergunningplichtige verstrekkers (zoals supermarkten)

3. Andere betrokkenen
a. Professionele betrokkenen (zoals openbare instellingen)
b. Persoonlijk betrokken (zoals ouders)
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1. Doelstellingen van het preventie- en
handhavingsbeleid alcohol
Het preventie- en handhavingsbeleid heeft de volgende doelstellingen:
1. Gebruikers, verstrekkers en andere betrokken bewust maken van de nadelige gevolgen
van alcoholgebruik, met name voor jongeren.
2. Verstrekkers ertoe bewegen om op verantwoorde en rechtmatige wijze alcohol te (laten)
verstrekken.
3. Gebruikers en andere betrokkenen ertoe bewegen het alcoholgebruik door jongeren te
beperken of te voorkomen.
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2. Hotspots
Verstrekkers die bijzondere aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat er veel jongeren
komen, noemen we in dit plan “hotspots”. Ook een eerder geconstateerd “slecht” nalevingsgedrag kan ertoe leiden dat een verstrekker als “hotspot” wordt gekwalificeerd.
In de voor een kalenderjaar jaar te plannen controles en preventieve acties wordt rekening
gehouden met deze hotspots. Bij het vaststellen van de planning wordt expliciet aangegeven
welke verstrekkers als hotspot worden aangemerkt. Hotspots worden vaker gecontroleerd dan
de andere verstrekkers. Bij de advisering over de vaststelling van deze hotspots worden de
toezichthouders en jongerenwerkers betrokken. Wanneer een verstrekker als hotspot wordt
aangemerkt betekent dit dus slechts dat sprake is van een verhoogd risico, niet dat de betreffende verstrekker het “niet goed” zou doen.
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3. Preventie
3.1. Inleiding
Preventie van alcoholgebruik is een belangrijk onderdeel van de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid. In november 2012 heeft de gemeenteraad de nota gezondheidsbeleid 2013-2016
“Gezondheid Dichterbij: Goed Bezig” vastgesteld. Eén van de speerpunten hierin is het verder
terugdringen van het alcoholgebruik door jongeren.
De algemene doelstelling in de nota gezondheidsbeleid om het alcoholgebruik door jongeren
terug te dringen is verdeeld over vier subdoelstellingen:
1. Afname van het aantal jongeren dat ooit alcohol heeft gebruikt;
2. Afname van het aantal jongeren dat recent alcohol heeft gebruikt;
3. Afname van het aantal jongeren dat 6 glazen of meer drinkt bij één gelegenheid (binge
drinken);
4. Afname van het aantal ouders dat alcoholgebruik van hun kind goedkeurt of er niets van
zegt.
In het uit de nota voortgekomen activiteitenplan staan verschillende acties genoemd die worden
ondernomen om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen en/of te verminderen.
Dit gaat om de volgende activiteiten:

3.2. Preventieproject basisonderwijs
Op de basisscholen wordt al jarenlang het tweejaarlijks project ‘Op Tijd Voorbereid’ uitgevoerd
door Tactus. Dit is een preventieproject voor groep 7 en 8. Het project is gericht op het vergroten van de kennis omtrent de risico’s van onder andere alcohol en het bewuster maken van
houding en gedrag tegenover genotmiddelen.

3.3. Preventieproject voortgezet onderwijs
Op Christelijk College Groevenbeek locatie Putten verzorgt Stichting Voorkom al jarenlang
preventielessen. Aan de hand van verschillende lesbrieven worden lessen verzorgd over onder
andere alcohol.

3.4. Informatie en voorlichting over alcohol tijdens PGO
Tijdens het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) door de GGD in groep 7 (basisschool) en
in klas 2 (voortgezet onderwijs) wordt ook aandacht besteedt aan de gevaren van alcoholgebruik op jonge leeftijd waarbij ook de ouders worden betrokken.
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3.5. Voortzetting alcoholconvenant
In september 2011 is door alle middelbare scholen in de regio Noord-Veluwe een convenant
Alcoholvrije School ondertekend. Nu de leeftijdsgrens voor zowel alcohol als tabak is verhoogd
naar 18 jaar is het een goed moment om dit convenant te actualiseren en uit te breiden met het
geheel alcohol- en rookvrij maken van de scholen. Dit zal worden aangepakt door Tactus Verslavingszorg, de planning is om dit in 2014 gerealiseerd te hebben.

3.6. Boete of Kanskaart
Jongeren die een alcoholgerelateerd misdrijf plegen krijgen de keuze: boete of kanskaart. Dit
wordt uitgevoerd door Tactus Verslavingszorg, Bureau Halt en de politie en wordt gefinancierd
door het NOG Veiligerhuis. Op dit moment zijn gesprekken gaande over de effectiviteit van
deze aanpak.

3.7. Brievenactie aan ouders van 12-jarigen
Elk jaar in augustus wordt door de gemeente een brief gestuurd aan alle ouders van kinderen
van (bijna) 12 jaar, dus kinderen die net de basisschool verlaten. De brief geeft informatie aan
de ouders waar zij terecht kunnen met vragen over alcoholgebruik door hun kind. Bij die brief zit
de folder ‘Hoe leer ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?’.

3.8. Jongerenwerkers
Door de jongerenwerkers van Jeugdpunt wordt veel gedaan op het gebied van preventie van
alcohol- en drugsgebruik. Met het outreachend werken zoeken de jongerenwerkers de jongeren
op straat echt op en gaan met hen in gesprek, onder andere over alcoholgebruik. De ouders/verzorgers worden hier ook bij betrokken. Ook organiseren zij verschillende activiteiten en
(voorlichtings)bijeenkomsten over alcohol voor jongeren, maar ook voor ouders, en helpen zij
jongeren om weerbaarder te zijn.

3.9. Communicatiecampagne NIX18
Sinds november 2013 heeft het Rijk de communicatiecampagne NIX18, bestaande uit twee
communicatietrajecten. De ene is gericht op de wetswijziging per 1 januari: niet roken en geen
alcohol voor 18 jaar. Deze campagne duurt enkele maanden. De tweede is gericht op het
versterken van de sociale norm: ‘het is normaal om voor je 18e niet te roken en geen alcohol te
drinken’. Deze campagne zal vijf jaar duren. Lokaal wordt er op enkele manieren aangehaakt
op de communicatiecampagne, onder andere met artikelen in de lokale kranten. Ook de sportverenigingen worden hierin meegenomen door informatie te geven over de wetswijziging en
verschillende hulpmiddelen te bieden welke de sportvereniging kan gebruiken bij het ondersteunen van de campagne. Er worden echter hierbij geen verplichtingen opgelegd aan de
sportverenigingen.
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4. Uitvoering handhavingsbeleid
Er wordt actief gecontroleerd op de naleving van de Drank- en Horecawet en de hierop gebaseerde verordening.
De volgende controles worden verricht. In bijlage 1 is opgenomen op welke wettelijke normen
deze controles concreet gericht zijn. In bijlage 2 is opgenomen welke inrichtingen we op het
moment van het opstellen van deze planning als hotspot beschouwen.
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4.1. Geplande controles
Het gaat hier om controles die van te voren te plannen zijn en niet zozeer naar aanleiding van
een specifiek signaal plaatsvinden. Vanzelfsprekend kunnen de te controleren inrichtingen wel
worden geselecteerd op basis van bepaalde signalen (hotspots).

4.1.1. Totaalcontroles overdag in de inrichting
Deze controles vinden overdag plaats door eigen (herkenbare) toezichthouders. De controles
worden direct gebruikt om contacten te onderhouden met de ondernemers en het personeel en
voorlichting op maat te geven. In principe krijgt een ondernemer met niet meer dan drie verschillende toezichthouders op het gebied van Drank- en Horecawet te maken, zodat afstand
tussen ondernemer en gemeente klein blijft.
Bij deze controles bezoeken onze toezichthouders, al dan niet op afspraak, een inrichting en
controleren dan een aantal verschillende voorschriften. Deze zijn weergegeven in bijlage 1
“Soorten controles”.
Iedere bekende verstrekker wordt minstens eenmaal per jaar op deze wijze gecontroleerd.
Tijdens deze controles wordt direct gecontroleerd op het verstrekken van alcoholhoudende
drank aan jongeren. De waarde van deze laatste controle ligt voornamelijk in het zichtbaar
aanwezig zijn zodat klanten en personeel van de verstrekker zien dat gecontroleerd wordt.
Daarnaast is dit een goede gelegenheid voor de verstrekker, zijn personeel en zijn klanten om
eventuele vragen en problemen met de toezichthouder te bespreken.
4.1.2. Controles ’s avonds en ’s nachts door eigen (herkenbare) toezichthouders in samenwerking met politie
Deze controles vinden plaats in overleg met de politie. Met het oog op de veiligheid van de
toezichthouders is het van belang dat tijdens een dergelijke controle politie aanwezig is. Of de
geplande controles kunnen worden uitgevoerd is dus mede afhankelijk van de politie.
Bij deze controles ligt de nadruk op bepalingen inzake het schenken aan jongeren.

4.1.3. Controles door niet als zodanig herkenbare “derden”
Deze controles worden verricht door “onbekende” en niet als toezichthouder herkenbare derden. De controles richten zich met name op voorschriften met betrekking tot de leeftijden.
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4.1.4. Administratieve controles
Actualiteit vergunningen
Bij deze controles wordt met name aan de hand van het handelsregister gecontroleerd of de
vergunningen van de inrichtingen nog actueel zijn.

Aanbod door verstrekkers
Bij deze controles wordt aan de hand van internet gecontroleerd hoe de verstrekkers zich
presenteren en wat zij zelf aanbieden. Hierbij kan worden gedacht aan happy-hours, openbare
verkoop van goederen en dergelijke.
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4.2. Reactieve controles en handhaving
Bij reactieve controles en handhaving gaat het om controles die plaatsvinden naar aanleiding
van een signaal, of naar aanleiding van een waarneming van een toezichthouder. Bijvoorbeeld
het signaal dat ergens zonder vergunning alcohol wordt verkocht, het signaal dat een leidinggevende niet langer aan de vereisten voldoet, het signaal of de waarneming dat jongeren alcohol
bij zich hebben op de openbare weg. Het kan ook gaan om signalen over overtredingen die
anders ook bij geplande controles worden gecontroleerd.
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4.3. Planning en benodigde capaciteit handhaving
4.3.1. Totaalcontroles overdag in de inrichting
Iedere bekende verstrekker wordt minstens eenmaal per jaar geheel gecontroleerd. Hotspots
worden minstens tweemaal per jaar gecontroleerd.

4.3.2. Controles ’s avonds en ’s nachts door eigen (herkenbare) toezichthouders in samenwerking met politie
Iedere hotspot die (ook) ’s avonds / ’s nachts open is, wordt minstens eenmaal per jaar gecontroleerd.

4.3.3. Controles door niet als zodanig herkenbare “derden”
Iedere hotspot wordt minstens tweemaal per jaar gecontroleerd. Daarnaast worden alle bekende verstrekkers die geen vergunning hebben (zoals supermarkten) tweemaal per jaar gecontroleerd.

4.3.4. Administratieve controles
Actualiteit vergunningen
Iedere verstrekker wordt minstens een maal per jaar gecontroleerd.
Aanbod door verstrekkers
Iedere hotspot wordt minstens eenmaal per jaar gecontroleerd door te beoordelen hoe zij zich
op de eigen website presenteren en wat zij aanbieden.

4.3.5. Reactieve controles
Aangezien eigen ervaringsgegevens ontbreken is niet in te schatten hoeveel uren aan reactieve
controles benodigd zijn. Op grond van al verrichte controles wordt ingeschat dat sprake zal zijn
van veel “kleine” overtredingen die leiden tot een waarschuwing. Deze zullen nogmaals moeten
worden bezocht. Er wordt voor dit plan vanuit gegaan dat bij 50% een nadere controle nodig is
van een half uur per controle.
Onder deze controles vallen ook controles op het drinken van alcoholhoudende dranken of
deze voor handen hebben door jongeren in het openbaar gebied. Vaak zal de toezichthouder
naar aanleiding van een tip gaan kijken of hier bij een andere controle “tegen aan lopen”.
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5. Nagestreefde resultaten
Het kabinet wil met het landelijke alcoholbeleid bereiken dat kinderen niet voor hun achttiende
jaar gaan drinken, jongeren minder gaan drinken, minder mensen alcoholafhankelijk worden en
dat de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik verminderen.
De nagestreefde resultaten in de gemeente Putten wijken hier niet van af. In de nota gezondheidsbeleid worden de nagestreefde resultaten uitgewerkt. Met het oog op de overzichtelijkheid
en om doublures te voorkomen wordt op deze plaats naar de nota gezondheidsbeleid verwezen.
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Bijlagen
Om een indruk te geven wat van de concrete werkzaamheden die naar aanleiding van de
planning worden uitgevoerd zijn in de navolgende bijlagen gegevens opgenomen zoals die op
het moment van opstellen van het plan golden.

Bijlage 1 Wettelijke normen controles
In deze bijlage wordt aangegeven op welke wettelijke normen bij de verschillende soorten
controles toezicht worden gehouden.

I. Totaalcontrole in de inrichting
Algemeen
Alcoholhoudende drank verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. (artikel 20 lid 1 DHW)
Bij de toegang de leeftijdsgrens laten zien (artikel 20 lid 4).

Horeca algemeen
De inrichting moet voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur in het belang van de sociale hygiëne te stellen eisen (artikel 10 DHW).
Een horecalokaliteit of een terras tevens in gebruik te hebben voor het uitoefenen van de kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of het uitoefenen van een van de in het derde lid genoemde activiteiten, dan wel toe te laten dat daarin zodanige handel wordt of zodanige activiteiten
worden uitgeoefend, tenzij het betreft de verkoop van etenswaren die voor consumptie gereed
zijn. (artikel 14 lid 2 DHW).
Ongeoorloofde kleinhandel uitoefenen (artikel 15 lid 1 DHW)
Automaten aanwezig hebben waaruit klanten zelfstandig alcoholhoudende drank kunnen nemen (artikel 16 DHW).
Aanwezigheid toelaten van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk
onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert (artikel 20 lid 5)
In kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen
dienst te doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit. (artikel 20 lid 6).
Een horecalokaliteit of een slijtlokaliteit voor het publiek geopend te houden indien in de inrichting niet de vereiste leidinggevende of barvrijwilligers aanwezig zijn (artikel 24 lid 1 en lid 2
DHW)
Personen jonger dan 16 jaar dienst te laten doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit, gedurende de tijd dat daarin dranken worden verstrekt (artikel 24 lid 4)
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Specifiek voor Slijtlokaliteit
In een slijtlokaliteit alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse (artikel 13 lid
2 DHW).
Een slijtlokaliteit gelijktijdig in gebruik te hebben voor het verrichten van andere bedrijfsactiviteiten dan die welke tot het slijtersbedrijf behoren dan wel toe te laten dat daarin zodanige activiteiten worden uitgeoefend. (artikel 14 lid 1 DHW).
Slijtlokaliteit in verbinding laten staan met ruimte waarin kleinhandel wordt uitgeoefend (artikel
15 lid 2 DHW).
Alcoholhoudende drank voor gebruik anders dan ter plaatse verstrekken anders dan in een
gesloten verpakking die niet zonder kenbare beschadiging kan worden geopend. (artikel 17
DHW).
In een slijtlokaliteit de aanwezigheid toe te laten van een bezoeker van wie niet is vastgesteld
dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, anders dan onder toezicht van een persoon van
21 jaar of ouder. (artikel 20 lid 2 DHW)

Specifiek voor Paracommercieel
In een paracommerciële inrichting aanwezig hebben van een registratie van barvrijwilligers en
van het reglement. (artikel 9 DHW).

Alcoholverstrekking zonder vergunning
Alcoholhoudende drank voor gebruik anders dan ter plaatse verstrekken anders dan in een
gesloten verpakking die niet zonder kenbare beschadiging kan worden geopend. (artikel 17
DHW).
Zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren te verstrekken in de uitoefening van een ander bedrijf dan het slijtersbedrijf terwijl niet een van de wettelijke uitzonderingen van toepassing is (artikel 18 DHW)
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II. Controles ’s avonds en ’s nachts door eigen (herkenbare) toezichthouders in samenwerking
met politie
Tijdens deze controles wordt gecontroleerd op de volgende voorschriften.
Alcoholhoudende drank verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. (artikel 20 lid 1 DHW)
Aanwezigheid toelaten van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk
onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert (artikel 20 lid 5)
In kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen
dienst te doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit. (artikel 20 lid 6).
Personen jonger dan 16 jaar dienst te laten doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit, gedurende de tijd dat daarin dranken worden verstrekt (artikel 24 lid 4 DHW)
Schenken buiten de voor de paracommerciële inrichting geldende schenktijden (verordening)
Schenken tijdens niet aan de paracommerciële inrichting gerelateerde bijeenkomsten zonder
dat dit gemeld is (verordening).
Alcoholhoudende dranken aanbieden met te hoge korting (happy hours) (verordening)

III. Controles door niet als zodanig herkenbare “derden”
Alcoholhoudende drank verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. (artikel 20 lid 1DHW)
In een slijtlokaliteit de aanwezigheid toe te laten van een bezoeker van wie niet is vastgesteld
dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, anders dan onder toezicht van een persoon van
21 jaar of ouder. (artikel 20 lid 2 DHW).

IV. Administratieve controles
Een horecalokaliteit of een terras tevens in gebruik te hebben voor het uitoefenen van de kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of het uitoefenen van een van de in het derde lid genoemde activiteiten, dan wel toe te laten dat daarin zodanige handel wordt of zodanige activiteiten
worden uitgeoefend, tenzij het betreft de verkoop van etenswaren die voor consumptie gereed
zijn. (artikel 14 lid 2 DHW).
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Alcoholhoudende dranken aanbieden met te hoge korting (happy hours) (verordening)

V. Reactieve controles en handhaving
Zonder vergunning horecabedrijf of slijterijbedrijf uitoefenen
Artikel 3, eerste lid DHW
Leidinggevenden die niet aan de wettelijke vereisten voldoen
(artikel 8 DHW)
Alcoholhoudende drank verstrekken voor gebruik ter plaatse anders dan in horecalokaliteit of
terras
(artikel 12 lid 1 DHW)
Sterke drank verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse anders dan in een slijtlokaliteit.
(artikel 12 lid 2 DHW)
In een horecalokaliteit of op een terras alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik
elders dan ter plaatse.
(artikel 13 lid 1 DHW).
Alcoholhoudende drank verstrekken, indien redelijkerwijs moet worden vermoed, dat dit tot
verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal leiden (artikel 21 DHW).
Bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken in tankstations en
dergelijke (artikel 22 DHW).
In een anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf of horecabedrijf voor het
publiek geopende ruimte of bijbehorende niet toegankelijke ruimte alcoholhoudende drank
aanwezig te hebben (artikel 25 DHW)
Toelaten dat in een voor publiek geopende ruimte anders dan in de rechtmatige uitoefening van
het horecabedrijf toestaan dat alcoholhoudende drank wordt genuttigd (artikel 25 lid 2 DHW).
Alcoholhoudende drank aanwezig hebben in vervoermiddel dat wordt gebruikt voor de kleinhandel (artikel 25 lid 3 DHW).
Wijzigen van een inrichting zodanig dat zij niet langer in overeenstemming is met de in de
vergunning gegeven omschrijving zonder dit te melden (artikel 30 DHW).
Op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig hebben of voor
consumptie gereed te hebben door degenen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt
(artikel 45 DHW).
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Bijlage 2 Te controleren inrichten
(vetgedrukt zijn “hotspots”)
Van Soest Horeca BV
Thea´s Cafe
Benny´s Place Vof
DRG Bleiswijk BV
Partycentrum De Jachthoorn
Restaurant De Berenkuil Vof
De Zoete Inval Vof
Banketbakkerij Knevel (Tearoom) Vof
Fat Alice & Moody Cracker / T en P Schneider Vof
Visspeciaalzaak Foppen Vof
Chinees Indisch Restaurant "Azie" Vof
T-Rex Vof
Bowling- en Partycentrum Putter Eng Vof
Kerkelijkcentrum De Aker
Restaurant "De Waag" / Van den Broek Vof
Paradijs Vof
SRS Horeca BV (Trefpunt)
Hop-eest Vof
De Bosrand Vof
Grootspriel
MGX Exploitaties I BV
Supermarkt Dick Dee BV
Salmi's Vof
Parkhotel & 't Hof van Putten B.V.
Café-Restaurant "De Heerdt" / Ruitenbeek Vof
De Hertogh eten en drinken BV
Grandcafé Marktmeester Vof
Cafetaria Het Eethuis BV
Emjoy Vof
De Dikke Deur
Zalencentrum De Huifkar Vof
Mitra Beheer BV
Pizzeria Verona
Lunch Cafetaria De Proeverij BV (niet actief)
Hinnie's bar
A. J. van de Velde
Eetsaloon Snackcounter Het Smulhuisje Vof
Bistro De Veluwse Hoevegaerde
Restaurant Bongni-Baan "Terra-Nova"
Huifkarcentrum De Blokhut / Eersen Huifkartochten Vof
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De Chinese Muur Vof
Kantine De Eyckenhof (geen vergunning)
Il Patio
Gall & Gall Rikkers BV
Em-Té Supermarkten BV
Recreatiepark Boslust / Camping Boslust Vof
Café, cafetaria, Petit-restaurant "De Oude Deel"
Postillion Hotels BV
Watersportvereniging
Onstenk, Bart Gerhardus
Sauna Drôme Holding BV
Kasteel De Vanenburg BV
t Voorhuys
Landal Greenparks BV
Het Melkmeisje
Kantine Bosbad "Klein Zwitserland" Vof

Paracommercieel
Stichting Friends
Sportvereniging Rood-Wit '58
Stichting Scap
Stichting Binnensport Putten
Vereniging Hippisch Verband Putten
Korfbalvereniging "De Meeuwen"
Vereniging "20+ honk de Galerie"
Puttense Lawn Tennis Club "De Vale Ouwe"
Vogelvereniging "De Putter"
Ontspanningsvereniging Hilary
Stichting denksport Putten
Stichting Museumboerderij Mariahoeve
Tennisvereniging Putten- het Laakhuisje
Golfcentra Nederland Beheer BV
Buurtvereniging Krachtighuizen
SDC Putten vereniging
Schietsportvereniging Wilhelm Tell

Zonder vergunning
Pardoes
DekaMarkt
Aldi
De Bijtanker
Vershuis van Wincoop
Boni-Markten B.V.
Schauw
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Plus Dee
Lidl
Parkhotel Putten
Xenos
IJsparel
De Peppelhoeve
Em-té
United Pizza Putten
t Veenhuusje
Hema
Albert Heijn
Winkel Landal Heihaas

Bijzondere aandacht vanwege convenant
Christelijk college Groevenbeek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putten van
de griffier,

de voorzitter,
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.

