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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
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Tips voor een onbezorgde vakantie
Het is weer zover! Het begin van de
schoolvakantie is in zicht en veel
inwoners gaan op vakantie. Voordat u
vertrekt, moet u vaak nog veel regelen.
Ook tijdens uw vakantie blijft het
opletten. Diefstal onderweg of thuis
bederft uw vakantieplezier. Natuurlijk
kunt u dit niet altijd voorkomen. Maar
u kunt wel maatregelen nemen om de
kans hierop aanmerkelijk te verkleinen.
Voordat u op vakantie gaat
- Is uw paspoort of identiteitskaart nog
geldig? Houd er rekening mee dat het
verlengen van uw reisdocument
(minimaal) een week duurt.
- Noteer het nummer van bijvoorbeeld
uw paspoort en bankpas. Bewaar deze
afzonderlijk. Noteer ook het telefoonnummer voor het blokkeren van uw
bank- of girorekening.
- Gebruikt u medicijnen? Vraag dan
aan de apotheker of huisarts om een
geneesmiddelenpaspoort.

www.twitter.com/gem_putten

Oud papier
Van Damschool
zaterdag 13 juli (09.00-12.00 uur)
School Huinen
donderdag 11 juli (12.00 uur)
tot zaterdag 13 juli (11.00 uur)
School De Pelikaan
donderdag 11 juli (vanaf 15.00 uur)
tot vrijdag 12 juli (15.00 uur)
School De Schuilplaats
zaterdag 13 juli (09.00-12.00 uur)
School Steenenkamer
zaterdag 13 juli
School De Wegwijzer
donderdag 11 juli (vanaf 11.00 uur)
tot vrijdag 12 juli (15.00 uur)

Wegafsluitingen
BOOM IN’
Het centrum is op zaterdag 13 juli van
09.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle
verkeer. Het gaat om de volgende
wegen: Kerkstraat (gedeelte Dorpsstraat-Achterstraat), Dorpsstraat
(gedeelte Kerkstraat-Achterstraat).
De reden is het evenement BOOM IN’.

Vacature

De gemeente Putten zoekt voor
de afdeling Samenleving een:
Consulent Wmo
(24-36 uur per week).
Geïnteresseerd? Reageer dan vóór
maandag 15 juli. Kijk voor meer
informatie over deze vacature op
www.werkenbijblnp.nl.

Reist u alleen met een minderjarig
kind naar het buitenland? Gebruik
dan het formulier om aan te tonen
dat u toestemming hebt van de
personen die gezag hebben om met
het kind naar het buitenland te
reizen. Het formulier ‘Reizen met
een minderjarige naar het buitenland - toestemming’ kunt u downloaden op www.putten.nl.
Laat uw woning veilig achter
- Sluit ramen en deuren goed af.
- Laat geen sleutels aan de binnenzijde
van sloten zitten.
- Controleer hang- en sluitwerk op
gebreken.
- Sluit binnendeuren en kostbare kasten

- Laat nooit bagage of waardevolle
spullen onbeheerd achter in de auto,
op terrasjes of op het strand.
- Laat kostbaarheden achter in de
hotel- of campingkluis.
- Pas op voor zakkenrollers, vooral op
markten, in bussen en op stations.
Wees ook alert wanneer u bij een
pinautomaat geld uit de muur haalt.

niet af. Dit voorkomt extra schade.
- Haal kostbaarheden uit het zicht. Voorzie waardevolle eigendommen van een
uniek merkteken, bijvoorbeeld uw
postcode in combinatie met uw
huisnummer.
- Laat niet overduidelijk zien dat u weg
bent en zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Plak dus geen
briefjes op de deur waarop staat dat u
niet thuis bent en laat geen boodschap
op bijvoorbeeld uw antwoordapparaat
of sociale media achter waaruit blijkt
dat u op reis bent. Met een tijdschakelaar kunt u zorgen dat het licht op
ingestelde tijden aan en uit gaat.
- Vraag of iemand de planten wil
verzorgen.
- Vraag iemand uw brievenbus dagelijks
te legen en de post op een plaats neer
te leggen die van buitenaf niet
zichtbaar is.
- Berg ladders en gereedschappen, die
het werk van een inbreker kunnen
vergemakkelijken, op.
- Laat buren weten waar u te bereiken
bent.

Fraude identiteitsbewijs voorkomen
Soms vragen organisaties om een kopie
van uw paspoort, identiteitskaart,
rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld het hotel/appartement waar u op
vakantie bent of wanneer u een telefoonabonnement afsluit. Door deze
kopie onbruikbaar te maken voor
anderen, kunt u misbruik voorkomen.
- Schrijf op de kopie dat het een kopie
is.
- Schrijf op de kopie voor wie of welk
product de kopie is.
- Schrijf op de kopie de datum waarop
u de kopie afgeeft.
- Streep uw Burgerservicenummer door
in het document. Ook in de strook
nummers onderaan. Organisaties en
bedrijven mogen het Burgerservicenummer alleen gebruiken als dat
wettelijk is bepaald. Bijvoorbeeld de
bank of uw huisarts.
- Installeer de KopieID app. Met deze
app maakt u een veilige kopie van uw
identiteitsbewijs.

Veilig op reis
- Bagage kan zoekraken of worden
gestolen. Draag daarom waardepapieren en reisdocumenten altijd bij u,
gescheiden van uw overige bagage.

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 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.

De organisatie wil familieleden
persoonlijk uitnodigen
De organisatie van de bijeenkomst wil
alle familieleden van de razziaslachtoffers graag persoonlijk uitnodigen.
Niet alle familieleden van de razziaslachtoffers zijn bekend bij de gemeente. Ook zijn de gegevens van 5 jaar
geleden misschien verouderd. Daarom

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.

vraagt de gemeente of zij zich
(opnieuw) willen melden.
Aanmelden familieleden tot 15 juli
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

Stichting Oktober 44
De gemeente organiseert de bijeenkomst voor familieleden van de
razziaslachtoffers samen met Stichting
Oktober 44. Deze stichting heeft als
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.

Gemeente Putten
Geef uw mening over
www.putten.nl
Als gemeente vinden wij het belangrijk
te weten wat u van de gemeentelijke
website vindt. Kunt u de informatie die
u zoekt gemakkelijk vinden? Is de
informatie duidelijk? Wat vindt u van
de leesbaarheid? Wij horen graag van u.
Zo kunnen wij onze dienstverlening
verbeteren.
Smileywaardering
Op www.putten.nl ziet u een ‘smileywaardering’. Daarmee beoordeelt u de
hele website of een speciﬁeke pagina
met goed, matig of slecht. Ook kunt u
een reactie achterlaten. Denk eraan
daarbij ook uw contactgegevens in te
vullen. Wij willen u namelijk graag

laten weten wat wij doen met uw
reactie.
Heeft u vragen?
Neem contact op met Communicatie
via telefoonnummer (0341) 359 647
of stuur een e-mail naar
communicatie@putten.nl.
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Activiteitenkalender
Orgel & Panﬂuit
Martin Mans
Woensdag 10 juli
20.00 uur
Oude Kerk
Rommelmarkt
Zaterdag 13 juli
Van 09.00 tot 15.30 uur
Bato’sweg 15
BOOM IN’ festival
Zaterdag 13 juli
Van 14.00 tot 17.00 uur
Winkelcentrum Putten

Draaidag Putter Stoomgemaal
Zaterdag 13 juli
10.00 uur
Arlersteeg 30-32
Zanguurtje De Lofstem
Dinsdag 16 juli
19.30 uur
Ontmoetingsruimte “de Herberg”
van de Samaritaan
Jan Nijenhuisstraat 81
Orgelconcert
Evert van de Veen
Woensdag 17 juli
20.00 uur
Oude Kerk

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

De maand juli: piek van het tekenseizoen

Een teek? Pak ‘m beet!
Deze maand is de piek van het tekenseizoen. Van een tekenbeet kunt u ziek
worden. Controleer uzelf en anderen op
tekenbeten nadat u 'in het groen' bent
geweest. Bent u gebeten door een teek,
dan is het belangrijk dat u hem snel
weghaalt.

Wat zijn teken?
Teken lijken op kleine platte spinnetjes.
Ze leven van bloed van dieren of soms
van mensen. Ze kunnen ongemerkt uren
of zelfs dagen op de huid zitten en zich
volzuigen met bloed. Meestal zijn
tekenbeten onschuldig. Toch is het
belangrijk een teek zo snel mogelijk te
verwijderen. Teken kunnen namelijk
besmet zijn met de bacterie Borrelia
burgdorferi en de ziekte van Lyme
overdragen.
Waar komen teken voor?
Teken komen in het hele land voor, in
bos, park, hei, duinen of in de tuin. Ze
zitten in de buurt van bomen of struiken
in hoog gras of tussen dode bladeren.
Teken kunnen zich vastbijten in de huid

van mensen. Van een tekenbeet kunt u
ziek worden. In Nederland kunnen
teken de ziekte van Lyme overbrengen
en in zeldzame gevallen tekenencefalitis
(TBE).
Hoe kunt u maatregelen nemen?
Mensen die veel in aanraking komen
met teken (zoals boswachters, hoveniers
en militairen) wordt aangeraden
zichzelf extra te beschermen tegen
tekenbeten door de volgende maatregelen te nemen:
- blijf zoveel mogelijk op de paden en
vermijd dichte begroeiing en struikgewas;
- draag dichte schoenen, lange mouwen
en een lange broek. Stop broekspijpen
in uw sokken. Op lichte kleding zijn
teken beter te zien;
- draag kleding die is geïmpregneerd
met het insectenwerend middel Permetrine of spuit uw kleding in met een
insectenwerend middel dat DEET
bevat;
- smeer de onbedekte huid in met een
middel dat DEET bevat.

Controleren is belangrijk
Controleer uw lichaam en uw kleding
op tekenbeten als u in het groen bent
geweest. Teken kunnen zich overal vastbijten, maar hebben voorkeur voor
liezen, knieholtes, oksels, bilspleet,
randen van het ondergoed, achter de
oren en rond de haargrens in de nek.
Heeft u een tekenbeet? Haal de teek
snel weg. Hoe langer de teek in uw huid
zit, hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt.
Naar de huisarts?
Ga naar de huisarts als u één van de
volgende klachten heeft na een tekenbeet:
- een verkleuring van de huid op de plek
van de tekenbeet, die groter wordt.
Deze kan tot drie maanden na een
tekenbeet verschijnen;
- koorts en eventueel spier- en
gewrichtspijn, in de eerste weken
na een tekenbeet;
- soms kunnen gewrichtsklachten,
huidklachten, zenuwklachten of
hartklachten ontstaan. Dat kan

gebeuren als de vroege klachten van
de ziekte van Lyme niet behandeld
zijn met antibiotica. Maar deze
klachten zijn soms ook een eerste
uiting van de ziekte.
Voor meer informatie kunt u kijken op
de website www.rivm.nl/tekenbeet. Of
download de App ‘Tekenbeet’ in de
iTunes store of de Google Play Store.

Privacyreglement
Online nieuwsbrief
Basisregistratie
Personen Putten 2019
Het college van burgemeester en
wethouders heeft in zijn vergadering
van 28 mei 2019 het Privacyreglement
Basisregistratie Personen Putten 2019
vastgesteld.
Dit reglement is in werking getreden op
21 juni 2019. Het besluit is gepubli-

ceerd in het Gemeenteblad van 20 juni
2019 onder nummer 152206 en is in te
zien via https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/gmb-2019-152206.html

De gemeente Putten verstuurt elke week
een online nieuwsbrief. Hierin leest u
het laatste nieuws vanuit de gemeente.
Een makkelijke en snelle manier om op
de hoogte te blijven van wat er in uw
gemeente gebeurt.

veilig opgeslagen en niet gebruikt voor
andere doeleinden dan de online
nieuwsbrief van de gemeente Putten.
Wilt u zich in de toekomst afmelden,
dan kan dat heel eenvoudig. Onderaan
elke nieuwsbrief zit een afmeldlink.

Abonneren
Wilt u ook op de hoogte blijven van het
laatste nieuws? Abonneer u dan heel
eenvoudig via
www.putten.nl/nieuwsbrief. Wij vragen
alleen uw voornaam, achternaam en
e-mailadres. Uw gegevens worden

Meer informatie
Voor meer informatie neem contact op
met de afdeling Communicatie via
e-mailadres
communicatie@putten.nl of telefoonnummer (0341) 359 684.
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Raadsvergadering
De gemeenteraad van Putten vergadert
op donderdag 11 juli vanaf 19.30 uur in
de Vaeneveldtstaete, Vanenburgerallee
13 in Putten.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
Hamerstukken
- Aanvraag uitvoeringskredieten aanleg
bermverharding Groot Hellerweg en

vervanging bermverharding Arlersteeg/Middelbeekweg/Zeedijk.
Bespreekstukken
- Jaarstukken 2018
- 4-maandsrapportage 2019
- Centrumontwikkeling - Vaststelling
Centrumvisie
- Preventief jeugdbeleid

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
raadsgrifﬁer u informeren over de
mogelijkheden:
T (0341) 359 703,
E grifﬁe@putten.nl.

Commissievergaderingen
Tijdens de renovatie van het gemeentehuis vinden de commissievergaderingen
plaats in de Vaeneveldtstaete (achter
kasteel De Vanenburg, Vanenburgerallee 13).

Vaststelling beleidskader Recreatie
Voorstel: het beleidskader Recreatie,
het overzicht instrumentarium en de
bijbehorende 3 visiekaarten vast te
stellen.

Commissie Economie,
Bestuur en Openbare
Ruimte

Commissie Samenleving

De commissie Economie, Bestuur
en Openbare Ruimte vergadert op
maandag 15 juli vanaf 19.30 uur in de
Vaeneveldtstaete. Op de voorlopige
agenda staat het volgende onderwerp:

De commissie Samenleving van
dinsdag 16 juli 2019 vervalt, omdat er
onvoldoende vergaderstukken voor
deze vergadering zijn.

Commissie Ruimte
De commissie Ruimte vergadert op
donderdag 18 juli vanaf 19.30 uur in de

Vaeneveldtstaete. Op de voorlopige
agenda staat het volgende onderwerp:
Bespreeknotities Omgevingswet
Toelichting: op de lijst van ingekomen
raadsbrieven van 20 juni 2019 stond een
raadsbrief over de Voortgang invoering
Omgevingswet met als bijlage het
Projectvoorstel Omgevingswet. De
fracties van Gemeentebelangen en Wij
Putten hebben elk een bespreeknotitie
aangeleverd en verzocht deze te
bespreken in de commissie Ruimte.
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
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer):
1. 01-07-2019, 't Oeverstraat 8,
het oprichten van een micromolen
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/226.
2. 01-07-2019, Picardstraat 1, het
vergroten van de woning (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 19/227.
3. 02-07-2019, Zuiderveldweg 20, het
vervangen van de bedrijfswoning en
het tijdelijk (gedurende 1,5 jaar)
bewonen van een recreatieverblijf
tijdens de bouw van de nieuwe
woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/228.
4. 02-07-2019, Aartje Simonstraat 12,
het plaatsen van een raamkozijn op
de zijgevel van de berging, het
betrekken van een deel van de
berging bij de woning (bouwen),
W 19/229.
5. 03-07-2019, Husselsesteeg 24A, het
tijdelijk verhuren van de bedrijfswoning aan derden (afwijken bestemmingsplan), W 19/230.

6. 04-07-2019, Drosteweg 26, het
vernieuwen van de verdiepingsvloer
en het vervangen van de kap
(bouwen), W 19/231.
7. 02-07-2019, van Eeghenlaan 9,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 19/232.
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. 17-05-2019, Midden Engweg 6,
voor opslag van gasﬂessen buiten in
een speciaal gashok.
2. 19-06-2019, Ruitenbeek 16-20, voor
het uitbreiden van de locatie aan de
Ruitenbeek 16 met het pand aan de
Ruitenbeek 20 voor de afdeling
Services.

De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld, (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 26-06-2019, Da Costastraat 106,
voor het verwijderen van asbest uit
een woning.
Tegen een sloopmelding of melding
activiteitenbesluit kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
de gemeente Putten 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.

Geweigerde reguliere
omgevingsvergunning

De volgende omgevingsvergunningen
met een reguliere voorbereidingsprocedure is geweigerd:
1. 05-07-2019, Kerkstraat 42, het
bouwen van een luifel (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 19/158.
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.

