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Algemene
informatie
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
Andreaskerk
vrijdag 28 juni (09.00-17.00 uur)

Collecte
Natuurmonumenten
24 t/m 29 juni
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Denkt u ook mee over het zichtbaar
maken van de Puttense historie in
het centrum?
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 kernwinkelgebied. 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 in
De Aker, Fontanusplein 2.
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.

De gemeente Putten zoekt voor de
afdeling Dienstverlening een:
Medewerker Servicebalie
(18 uur per week).
Geïnteresseerd? Reageer dan vóór
maandag 8 juli 2019. Kijk voor meer
informatie over deze vacature op
www.putten.nl/vacatures.

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.

Gemeente Putten zoekt
familieleden van razziaslachtoffers
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de
razzia van 1 en 2 oktober 1944 plaatsvond. De gemeente Putten en de
Stichting Oktober 44 werken samen aan
een programma rondom deze herdenking. Eén van de onderdelen is een
bijeenkomst voor familieleden van
razziaslachtoffers. Zo'n bijeenkomst
is ook gehouden bij de 65e en 70e
herdenking en dit is door de familieleden erg gewaardeerd. Het doel van deze
bijeenkomst is een informele ontmoeting tussen familieleden van razziaslachtoffers.

Vacature

Brainstormavond op dinsdag 9 juli
U bent van harte welkom om uw
creatieve ideeën aan ons kenbaar te
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

De organisatie wil familieleden
persoonlijk uitnodigen
De organisatie van de bijeenkomst wil
alle familieleden van de razziaslachtoffers graag persoonlijk uitnodigen.
Niet alle familieleden zijn bekend bij
de gemeente. Ook zijn de gegevens van
5 jaar geleden misschien verouderd.
Daarom vraagt de gemeente of zij zich
(opnieuw) willen melden.

Familieleden kunnen zich tot 15 juli
melden
Familieleden van de razziaslachtoffers
kunnen zich tot maandag 15 juli 2019
melden bij de gemeente. Dat kan via
www.putten.nl/aanmelding-familielid of
door een brief te sturen aan Gemeente
Putten, t.a.v. mevrouw Van Ee-Evers,
Postbus 400, 3880 AK Putten. De
gemeente vraagt de volgende gegevens
te noemen in de brief: naam, adres,
postcode, woonplaats, de naam van het
slachtoffer, de relatie tot het slachtoffer
en eventueel een telefoonnummer en
e-mailadres. Deze gegevens worden
alleen gebruikt voor de herdenking
2019. In de tweede helft van september
2019 volgt de ofﬁciële uitnodiging met
het programma.
Stichting Oktober 44
De gemeente organiseert de bijeenkomst voor familieleden van de
razziaslachtoffers samen met Stichting
Oktober 44. Deze stichting heeft als

Duurzaamheidsloket
Heeft u vragen over duurzaam wonen
en leven in de gemeente Putten? Neem
contact op met de helpdesk en stel je
vraag aan één van de medewerkers van
het duurzaamheidsloket!
Het duurzaamheidsloket is bereikbaar

van maandag tot en met donderdag van
09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer
(0525) 70 10 15. Of stuur een e-mail
naar info@veluweduurzaam.nl.
Meer informatie:
www.veluweduurzaam.nl/helpdesk.

doel: “Het levend houden voor het
nageslacht van de geschiedenis van de
gebeurtenissen in Putten gedurende de
bezettingsjaren 1940-1945, in het
bijzonder de gebeurtenissen op 1 en
2 oktober 1944 en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.” Meer informatie over Stichting Oktober 44: www.oktober44.nl.
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Activiteitenkalender
PHG Boekenmarkt
Zaterdag 29 juni
Van 10.00 tot 15.00 uur
Bilderdijkstraat 45
Tegenover de Aldi
www.phg-putten.nl
Repair Cafe open
Zaterdag 29 juni
Van 10.00 tot 12.00 uur
Molenweg 2
Gratis reparatie en kofﬁe

Opening Woord en Daad
Kringloopwinkel “Het Lokaal”
Zaterdag 6 juli
Van 11.00 tot 15.00 uur
Ambachtsstraat 7
Orgelconcert
Margreeth de Jong
Zaterdag 6 juli
Van 20.00 tot 21.15 uur
Hersteld Hervormde Kerk
www.hhgputten.nl/orgel

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

Subsidieregeling voor 75-jarige herdenking van
Razzia en Bevrijding geopend
Op donderdag 20 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het projectplan
Putten Herdenkt. Voor de uitvoering van
het projectplan is een budget van
€ 100.000 beschikbaar gesteld. Het
college heeft inmiddels de bijbehorende
subsidieregeling opengesteld. Daarmee
is budget beschikbaar voor het stimuleren en ondersteunen van initiatieven in
het kader van de 75-jarige herdenking
van Razzia en Bevrijding.
Subsidieregeling
Met het openstellen van de subsidieregeling willen wij nieuwe initiatieven
stimuleren en ondersteunen en daarmee

een bijdrage leveren aan het bijzondere
75-jarige herdenkingsjaar. Van de
€ 100.000 is € 40.000 besteed. De
subsidieregeling is voor de resterende
€ 60.000 bestemd. De subsidieregeling
staat open voor iedereen die een
initiatief heeft dat past bij de 75-jarige
herdenking van Razzia en Bevrijding.
Die subsidie is aan te vragen via onze
website: www.putten.nl/puttenherdenkt.

ber 2019 tot en met mei 2020. Deze
partners zijn: Stichting Oktober 44,
Puttens Historisch Genootschap,
Museum De Tien Malen, Erfgoed
Gelderland, Stichting Samen Verder
Putten, Stichting Samenloop, Stichting
Poorter Brug, Theater Stroud, Theaterhuis Wild Zwijn, Stichting Cultuurkust,
Oranjevereniging Putten en VVV
Putten.

Samenwerking
Binnen het project Putten Herdenkt
werken we met diverse partners samen
om tot een mooi herdenkingsprogramma te komen voor de periode septem-

Activiteiten
Voor het herdenkingsjaar zijn al diverse
activiteiten ontwikkeld. Zo is er vanuit
het Putten Herdenkt-budget een bedrag
toegekend aan een aantal grotere

projecten, zoals de “Putten ’44 Ervaringsroute” (een toeristisch product),
de “Verhalenkist 1944” (een educatief
product voor de basisscholen) en het
aanpassen van de Gedachtenisruimte
van Stichting Oktober 44.
Meer informatie
www.putten.nl/puttenherdenkt

Inloopbijeenkomst ‘Putten voor Iedereen’
Woensdag 26 juni tussen 17.00 en 19.30 uur in Stroud, Brinkstraat 91
Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat
iedereen mee kan doen in Putten? Kom
hierover in gesprek met de Participatieraad, Welzijn Putten, Zorgbelang
Inclusief en Gemeente Putten. Op
woensdag 26 juni is er een vrije inloop
in de grote zaal van Stroud tussen vijf
uur ’s middags en half acht ‘s avonds.
De uitnodiging geldt voor alle inwoners
van Putten, met en zonder beperkingen,
voor raadsleden, ondernemers, professionals in zorg en welzijn en beleidsadviseurs.

Inclusieagenda
De gemeente werkt samen met haar
inwoners, de Participatieraad, Welzijn
Putten en Zorgbelang Inclusief aan de
inclusieagenda. De inclusieagenda is
een plan om ervoor te zorgen dat
iedereen (óók mensen met een beperking) mee kan doen in Putten.
Denk mee, praat mee, doe mee
Op woensdag 26 juni bent u van harte
welkom om met ons te spreken over
deze 4 thema’s: wonen, toegankelijkheid, vervoer en meedoen. Welke
drempels of belemmeringen ervaart u

op deze thema’s? En welke ideeën heeft
u om zaken beter of anders aan te
pakken?

voorproefje van hoe het nieuwe
gemeentehuis toegankelijk zal zijn voor
iedereen.

Logo ‘Putten voor Iedereen’
Tijdens de bijeenkomst onthullen we
het logo ‘Putten voor Iedereen’. Het
logo symboliseert dat iedereen in Putten
welkom is. Ook laten we zien welke
goede voorbeelden er in Putten al zijn.
Hierbij valt te denken aan initiatieven
op de gebieden wonen, vervoer,
toegankelijkheid en meedoen in werk
en dagbesteding, vrije tijd, sport en
recreatie. Bovendien geven we een

De uitkomsten van de bijeenkomst
verwerken we in de inclusieagenda.
De inclusieagenda presenteren we in
december 2019 aan de gemeenteraad.
Hierbij nodigen wij inwoners van
Putten alvast uit om deel te nemen aan
het inclusiepanel Putten voor Iedereen.
Dit panel gaat volgen hoe de inclusieagenda wordt uitgevoerd.

Voorkom dat uw fiets wordt gestolen
Helaas worden er nog steeds ﬁetsen
gestolen. Zo ook op het station in
Putten. Wilt u dit niet? Dan is het
belangrijk dat u uw ﬁets veilig stalt. De
politie geeft u hiervoor een aantal tips.

Hoe maakt u het de dief zo lastig
mogelijk?
- Gebruik een extra slot naast uw
gewone slot.
- Gebruik een slot met een bekend
keurmerk.

- Zet uw ﬁets vast aan de ‘vaste’ wereld
(ﬁetsenrek, hek, leuning).
- Noteer het framenummer van uw ﬁets.
- Stal uw ﬁets in het zicht en op een
verlichte plek.

Ziet u een verdachte situatie?
Laat het de politie weten!
- Spoed en heterdaad? Bel 112.
- Geen spoed? Bel 0900 8844.
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Commissievergaderingen
Tijdens de renovatie van het gemeentehuis vinden de commissievergaderingen
plaats in de Vaeneveldtstaete (achter
kasteel De Vanenburg, Vanenburgerallee 13).

- De budgetten - zoals genoemd in het
raadsbesluit - in 2019 (opnieuw)
beschikbaar te stellen door middel van
het bestemmen van het rekeningresultaat 2018.

Commissie Ruimte

4-maandsrapportage 2019
Voorstel:
- De 4-maandsrapportage 2019 voor
kennisgeving aannemen.
- De in de rapportage genoemde
budgettaire aanpassingen vaststellen.

De commissie Ruimte vergadert op
donderdag 27 juni vanaf 19.30 uur in
de Vaeneveldtstaete. Op de voorlopige
agenda staan de volgende onderwerpen:
4-maandsrapportage 2019
Voorstel:
- De 4-maandsrapportage 2019 voor
kennisgeving aannemen.
- De in de rapportage genoemde
budgettaire aanpassingen vaststellen.

Commissie Economie,
Bestuur en Openbare
Ruimte
De commissie Economie, Bestuur en
Openbare Ruimte vergadert op maandag
1 juli vanaf 19.00 uur in de Vaeneveldtstaete. Op de voorlopige agenda staan
de volgende onderwerpen:
Jaarstukken 2018
Voorstel:
- De jaarstukken 2018, bestaande uit de
jaarrekening 2018 en het jaarverslag
2018, vast te stellen.

Aanvraag uitvoeringskredieten
aanleg bermverharding Groot
Hellerweg en vervanging bermverharding Arlersteeg/Middelbeekweg/
Zeedijk
Voorstel:
- Een uitvoeringskrediet van
€ 20.000,00 beschikbaar stellen voor
de aanleg van bermverharding langs
de Groot Hellerweg.
- Een uitvoeringskrediet van
€ 185.000,00 beschikbaar stellen voor
de vervanging van de bermverharding
langs de Arlersteeg/Middelbeekweg/
Zeedijk.
- De kredieten te dekken uit de Meerjarenbegroting 2019-2022.
Centrumontwikkeling - Vaststelling
Centrumvisie
Voorstel:
- Het geactualiseerde verkeerscirculatie-

plan vast te stellen.
- Het deﬁnitieve ontwerp voor de
herinrichting van het Fontanusplein en
Kerkplein, inclusief deﬁnitief lichtontwerp vast te stellen.
- Het deﬁnitieve ontwerp voor de
herinrichting van het Kernwinkelgebied vast te stellen en in te stemmen
met de voorgestelde uitwerking van
de openbare verlichting.
- In te stemmen met het instellen van
een stimuleringsregeling gevels
kernwinkelgebied.
- Een uitvoeringsbudget beschikbaar te
stellen van € 3.725.000 voor de
realisatie van de herinrichting van het
Fontanusplein, Kerkplein en Kernwinkelgebied, inclusief openbare verlichting en een stimuleringsregeling
gevels kernwinkelgebied.
- Deze uitgave voor € 1.030.000 te
dekken uit de reserve precario en voor
€ 2.695.000 uit de hefﬁng precariobelasting 2019-2021.

Commissie Samenleving
De commissie Samenleving vergadert
op 2 juli vanaf 19.30 uur in de Vaeneveldtstaete. Op de voorlopige agenda
staan de volgende onderwerpen:
‘Zorgvrager centraal’
- Presentatie over de stand van zaken
met betrekking tot de aangenomen

motie 'Zorgvrager centraal' over de
omgekeerde verordening.
Preventief Jeugdbeleid
Voorstel:
- Het Preventief Jeugdbeleid Putten
2019-2022 vast te stellen.
4-maandsrapportage 2019
Voorstel:
- De 4-maandsrapportage 2019 voor
kennisgeving aannemen.
- De in de rapportage genoemde
budgettaire aanpassingen vaststellen.
Algemene informatie
De deﬁnitieve vergaderstukken en het
vergadertijdstip kunt u vinden op
www.putten.nl/politiekportaal. Wilt u
inspreken tijdens de commissievergadering, dan kunt u zich tot het begin van
de vergadering aanmelden bij de grifﬁe.
Ook voor algemene vragen over het
fractieberaad, het inspreekrecht of
commissie- en raadsvergaderingen kunt
u terecht bij de grifﬁe:
T (0341) 359 703 of 359 701,
E grifﬁe@putten.nl.
De vergaderingen zijn openbaar en
worden uitgezonden in beeld en geluid
via het Politiek Portaal. De vergaderingen zijn ook te beluisteren via de
webradio van Veluwe FM
(www.veluwefm.nl).

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING gen kan nog geen bezwaar/beroepschrift
worden ingediend.
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Ingekomen meldingen
De volgende aanvragen omgevingsversloopwerkzaamheden
gunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 17-06-2019, Sprielderhout 17, het
plaatsen van een entreepoort
(bouwen), W 19/215.
2. 18-06-2019, hoek Brinkstraat/
Kelnarijstraat, het tijdelijk realiseren
van 5 camperplaatsen met basisvoorzieningen (bouwen),
W 19/216. 3.
3. 21-06-2019, Beatrixlaan 4, het
gewijzigd uitvoeren van een reeds
verleende vergunning voor het
bouwen van een woning (bouwen),
W 19/217.
4. 21-06-2019, Halvinkhuizerweg 23,
het bouwen van een bijgebouw
(bouwen), W 19/218.

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 aanvra-

De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 06-06-2019, Hellerweg 17A, voor
het verwijderen van asbest uit
schuren.
2. 04-06-2019, Handelsweg 22, voor
het slopen van een bedrijfswoning.
3. 04-06-2019, Nijkerkerstraat 54A,
voor het verwijderen van asbest en
het slopen van een woonhuis.
4. 13-06-2019, Ruwendaalseweg 18,
voor het verwijderen van asbest en
het slopen van oude stallen.
Tegen een sloopmelding 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. 17-06-2019, Krachtighuizerkern 11,
het vergroten van de woning
(afwijken bestemmingsplan),
W 19/170.
2. 17-06-2019, van Essenstraat 10, het
plaatsen van een nieuwe schutting
(bouwen), W 19/181.
3. 17-06-2019, Oude Nijkerkerweg 23Z, het plaatsen van een
mantel-zorgwoning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/186.
4. 17-06-2019, nabij Hellerweg 3A,
Kozakkenweg 7, Schoonderbeeklaan, Stenenkamerseweg 67,
Zuiderzeestraatweg 7, het kappen
van 6 bomen (kappen), W 19/187.

5. 17-06-2019, Knapzaksteeg 37, het
gewijzigd uitvoeren van een reeds
verleende vergunning (aanleggen,
bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/166.
6. 17-06-2019, Broekermolenweg 12,
het realiseren van een bijgebouw
(bouwen), W 19/133.
7. 17-06-2019, Koesteeg 18, het
uitbreiden van de woning (bouwen),
W 19/179.
8. 17-06-2019, Meskampersteeg 33,
het bouwen van een woning met
bijgebouwen (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 19/164.
9. 17-06-2019, Ambachtstraat 16, het
plaatsen van HVO dispensers
(milieuneutraal wijzigen), W 19/177.
10. 17-06-2019, Graaf Wichmanstraat 10, het plaatsen van een
dakkapel (bouwen), W 19/201.
11. 20-06-2019, Schimmelpennincklaan 2, het plaatsen van een terrasafscheiding (bouwen), W 19/189.
12. 20-06-2019, Nijkerkerstraat 44A,
het plaatsen van een tijdelijk
bijgebouw (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 19/183.
13. 20-06-2019, Pasdijk 1, het bouwen
van een bijgebouw met zonnepanelen (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/185.

Gemeente Putten
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Officiële bekendmakingen
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.

Verleende uitgebreide
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende beschikkingen
zijn verzonden:
1. 17-06-2019, Voorthuizerstraat 90,
het verplaatsen van een vulput
(Milieu), W 19/001.
Deze beschikking ligt vanaf de dag na
deze publicatie gedurende 6 weken ter
inzage bij de Publiekswinkel gemeente
Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3.
Tegen het besluit op de aanvraag om
een omgevingsvergunning die met de
uitgebreide voorbereidingsprocedure is
voorbereid, kan binnen 6 weken,
ingaande de dag nadat het besluit ter
inzage is gelegd, beroep worden
aangetekend. Het schriftelijke beroepschrift moet worden ingediend bij
Rechtbank Gelderland, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
te Arnhem. Er kan uitsluitend beroep
worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben
gemaakt van de mogelijkheid advies
uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het niet eens
zijn met onderdelen die gewijzigd
zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit.
De beschikkingen zijn gedurende de
termijn van ter inzagelegging elke
werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur in
te zien bij de Publiekswinkel gemeente
Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3.
U kunt ook even bellen, telefoonnummer (0341) 359 724.

Verlenging beslister-mijn
aanvraag omgevingsvergunning

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van
de Wabo, moet binnen 8 weken na
ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure),
een besluit worden genomen.
Wij hebben besloten om met toepassing
van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo
de beslistermijn voor onderstaande
aanvraag met 6 weken te verlengen:
1. 04-04-2019, Schovenhorsterveldweg 7/21, het tijdelijk bewonen van
een recreatiewoning (afwijken
bestemmingsplan), W 19/131.
2. 18-04-2019, Kerkstraat 42, het
bouwen van een luifel (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 19/158.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpwijzigingsplan
Klunenweg 9/9A

Van 27 juni tot 2 augustus 2019 ligt in
de Publiekswinkel aan de Verlengde
Dorpsstraat 3 voor eenieder ter inzage
ligt het ontwerpwijzigingsplan Klunenweg 9/9A. Dit ontwerpwijzigingsplan
heeft betrekking op het saneren van de
agrarische bestemming van het perceel.
Het ontwerpplan kan worden ingezien
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.
Tevens kunnen de stukken op afspraak,
telefoonnummer (0341) 359 734,
worden ingezien op donderdagavond bij
de receptie van de Publiekswinkel tot
19.00 uur. Voor het beantwoorden van
eventuele vragen kan een afspraak
worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
onder het nummer: NL.IMRO.0273.
WPBGKlunenweg9-ON01.
Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als
mondeling zienswijzen over het
ontwerpbestemmingsplan kenbaar
worden gemaakt bij het college van
burgemeester en wethouders.

Ontwerpwijzigingsplan
Matseweg 5

Van 27 juni tot 2 augustus 2019 ligt in
de Publiekswinkel aan de Verlengde
Dorpsstraat 3 voor eenieder ter inzage
ligt het ontwerpwijzigingsplan Matseweg 5. Dit ontwerpwijzigingsplan heeft
betrekking op het saneren van de
agrarische bestemming van het perceel
en het toevoegen van 1 extra 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. Voor het beantwoorden van
eventuele vragen kan een afspraak
worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer.
Het ontwerpplan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl onder het
nummer: NL.IMRO.0273.WPBGMatseweg 5-ON01.
Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als
mondeling zienswijzen over het
ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden
gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.

Vooraankondiging bestemmingsplan Driestweg 10
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, delen burgemeester en
wethouders mee dat het bestemmingsplan Driestweg 10 wordt voorbereid.
Het bestemmingsplan maakt een
wijziging op het perceel Driestweg 10
mogelijk. Met het bestemmingsplan
wordt de bedrijfsmatige en verblijfsrecreatieve bestemming gesaneerd.

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.

Vooraankondiging bestemmingsplan Milligerweg 10

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, delen burgemeester en
wethouders mee dat het bestemmingsplan Milligerweg 10 wordt voorbereid.
Het bestemmingsplan maakt een
wijziging op het perceel Milligerweg 10
mogelijk. Met het bestemmingsplan
wordt een woonbestemming gerealiseerd.
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.

WET MILIEUBEHEER
Maatwerkvoorschriften

Aan het volgende bedrijf zijn maatwerkvoorschriften opgelegd:
1. 24-04-2019, Oude Prinsenweg 6C,
maatwerkvoorschriften voor het
bereiden van voedsel, aspect
vetafscheider.
Belanghebbenden kunnen tegen een
besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften 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 beschikking is 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.

