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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
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GFT-afval scheiden,
hoe werkt het ook alweer?
In Putten gebruiken we grondstoffen
graag opnieuw. U kunt ons hierbij
helpen door al uw grondstoffen gescheiden in te leveren. Graag informeren wij
u de komende weken over de diverse
afvalsoorten. Deze week staat het
scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) centraal.
GFT is veel meer dan groente-,
fruit- en tuinafval
De naam dekt de lading al lang niet
meer: AL het organisch afval mag u
aanbieden in de GF-afvalzakken van
10 of 30 liter. Dus ook gekookte
etensresten, visgraten, botjes, jus,

Jij doet toch ook GEWOON

www.putten.nl
www.facebook.com/gemeenteputten
www.twitter.com/gem_putten

Oud papier

School De Akker
zaterdag 17 augustus (09.00-12.00 uur)

Op de bon

De gemeentelijke opsporingsambtenaren hebben de volgende
bekeuringen uitgeschreven:
- 4 voor verkeerd aanbieden
huishoudelijk afval;
- 1 voor handelen in strijd met een
geslotenverklaring;
- 1 voor parkeren zonder (geldige)
parkeerschijf;
- 1 voor verkeerd parkeren
(op stoep parkeren);
- 1 voor wildplassen.

Wegafsluitingen

Kerkplein
Het Kerkplein is op zaterdag
17 augustus tussen 08.00 en 21.00 uur
afgesloten voor alle verkeer. De reden is
het evenement Duo Marathon.
Weverstraat
De Weverstraat is op zaterdag
17 augustus tussen 12.30 en 16.30 uur
afgesloten voor alle verkeer vanwege
het Shanty Festival.

Activiteitenkalender
Kwartetconcert
Woensdag 14 augustus
20.00 uur
Oude Kerk
Shanty Festival Putten
Zaterdag 17 augustus
Van 12.00 tot 17.00 uur
Winkelcentrum Putten
Wilt u uw activiteit ook onder de
aandacht brengen? Dat kan via
www.putten.nl/activiteiten.

Doe ook apart en geef afval een tweede leven.
Het merendeel van je afval is namelijk nog in te
zetten als grondstof of kan hergebruikt worden.

Afval meer waard dan je denkt.

afvalmeerwaard.nl
Ermelo

Harderwijk

Zelf composteren, hoe doe ik dat?
Composteren is het proces waarbij
bacteriën, schimmels en kleine bodembeestjes het groente-, fruit-, en tuinafval
omzetten in een aardachtige massa:
compost. Tuin- en kamerplanten groeien
goed op dit compost. Veel GFT-afval
kunt u zelf composteren. Thuiscomposteren bespaart direct geld omdat u geen
of minder GFT-afvalzakken hoeft te
kopen. Daarnaast kunt u het compost
weer gebruiken voor uw tuin. Composteren kan in een klein hoekje van de
tuin of in een compostvat. Kijk op
www.putten.nl/afval voor meer
informatie.
Stinkende etensresten
Etensresten stinken in de zomer. De
stank ontstaat doordat het natte GFTafval gaat rotten. Bij een hoge temperatuur versnelt dit rottingsproces. Wilt u
stank voorkomen? De volgende tips
kunnen u helpen:
- Plaats de zakken niet in de zon.
Hiermee voorkomt u een te snelle
afbraak van het GFT-afval en daardoor
geuroverlast.
- Wikkel eiwitrijk voedsel, zoals vlees
of visresten, eerst in een krant of
stukje keukenrol.
- Vliegjes zijn te voorkomen door vers
keukenafval af te dekken met bijvoorbeeld gras, blad, ﬁjne houtsnippers of
compost.
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Elburg

brood, en kaaskorsten. Klein tuinafval
mag in de gemeentelijke tuinafvalzak
van 50 liter. U kunt tuinafval ook gratis
aanbieden bij het Afvalbrengstation.

Nunspeet

Oldebroek

- Laat het GFT-afval eerst uitlekken of
drogen alvorens het in de GFTafvalzak te doen (bijvoorbeeld in
een lekbakje op het aanrecht).
- Maden hebben een hekel aan klimop
(hedra) en lavendel. Een takje in de
gft-zak zorgt ervoor dat u minder
overlast hebt.
Mijn Afvalwijzer
Meer informatie over afvalscheiding en
inzameldagen vindt u op de website
www.mijnafvalwijzer.nl of download
de app ‘Afvalwijzer’ van AddComm.
Afvalmythe: Alles gaat toch weer
op één hoop
Alles wat u gescheiden inlevert blijft
gescheiden. De ingezamelde materialen worden waar mogelijk opnieuw
benut. Dit levert veel voordeel op
voor het milieu. Daarnaast verlaagt
recycling de kosten van afvalinzameling en -verwerking.

Putten

Verloren of gevonden voorwerpen
Stel: u vindt een voorwerp op straat. Of
u raakt zelf iets kwijt. Bijvoorbeeld uw
ring of portemonnee. Waar kunt u het
gevonden voorwerpen afgeven? En
waar kunt u navragen of uw voorwerp
gevonden is? In beide gevallen is het
antwoord: bij de gemeente. U kunt ook
kijken op www.verlorenofgevonden.nl.
Gevonden voorwerpen
Een onbeheerd voorwerp op straat is
wettelijk eigendom van de gemeente.
Als u bijvoorbeeld een portemonnee,
ﬁets of sieraad op straat vindt, dan kunt
u dit melden en aﬂeveren bij de
gemeente. U hoeft hiervoor niet naar de
politie. U kunt een gevonden voorwerp
ook melden op de website
www.verlorenofgevonden.nl. Gevonden
sleutels worden niet geregistreerd op
www.verlorenofgevonden.nl. Deze kunt
u afgeven bij de gemeente. Daar worden
ze 3 maanden bewaard.
Verloren voorwerpen
Bent u iets verloren? Meld dat dan bij

de gemeente waar dit gebeurd is.
Mogelijk is het daar al gebracht. Zo
niet, dan schrijven de baliemedewerkers
uw gegevens op. Wordt het voorwerp
toch nog gebracht, dan nemen ze
contact met u op. Op de website
www.verlorenofgevonden.nl kunt u
kijken of iemand uw voorwerp heeft
gevonden.
Paspoort, ID-kaart of rijbewijs kwijt?
Bent u uw Nederlandse reisdocument
(paspoort, identiteitskaart) of rijbewijs
kwijtgeraakt of is deze gestolen? Meld
dit zo snel mogelijk bij de gemeente.
Verloren en gestolen reisdocumenten en
rijbewijzen worden landelijk geregistreerd om fraude te voorkomen. Na het
opmaken van de ‘verklaring vermissing
of diefstal’ verliest het verloren of
gestolen document zijn geldigheid. Als
het reisdocument of rijbewijs wordt
teruggevonden, kan het niet meer
worden gebruikt. Het teruggevonden
document moet ingeleverd worden bij
de gemeente. Het wordt niet terug-

gegeven aan de houder, maar door de
gemeente vernietigd om het risico
op (persoons)fraude te voorkomen.

Gemeente Putten
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Ter inzage: financiën Regio Noord-Veluwe
De voorzitter van Regio Noord-Veluwe
‘in liquidatie’ maakt bekend dat de
ontwerpjaarrekening 2018, tevens
liquidatierekening, van Regio
Noord-Veluwe gereed is.

Het stuk wordt ter vaststelling
geagendeerd voor de vergadering
van het algemeen bestuur van Regio
Noord-Veluwe ‘in liquidatie’
op 14 oktober 2019.

De stukken zijn te raadplegen via de
website van de gemeente Nunspeet:
www.nunspeet.nl.
Nadere informatie kan worden verkre-

gen bij de heer J.M. Voskuil, Gemeente
Putten, e-mail: jvoskuil@putten.nl.
De voorzitter,
H.J. van Schaik

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer):
1. 05-08-2019, Beatrixlaan 4, het
kappen van 2 bomen, W 19/280.
2. 05-08-2019, Oude Nijkerkerweg 45,
het kappen van 4 bomen, W 19/282.
3. 06-08-2019, Putterbrink 9A, het
bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw, W 19/283.
4. 07-08-2019, Dorpsstraat 43-45
(voormalig postkantoor), het bouwen
van een appartementengebouw,
W 19/284.
5. 07-08-2019, Nijverheidsweg 4M, het
aanbrengen van gevelbeplating op
bedrijfspand en tanks, het plaatsen
van reclame op gevel/schoorsteen en
het plaatsen van vlaggenmasten,
W 19/285.
6. 07-08-2019, Jac Catsstraat 13, het
aanleggen van een uitrit, W 19/286.
7. 08-08-2019, Nieuwe Laaklaan 20,
het kappen van een boom, W 19/287.
8. 09-08-2019, Krachtighuizerweg
29E, het plaatsen van een terreinafscheiding, W 19/288.

9. 10-08-2019, Driewegenweg 39, het
kappen van 2 bomen, W 19/289.
10. 12-08-2019, Beatrixlaan 7, het
kappen van 2 bomen, W 19/290.
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
sloopwerkzaamheden

De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 30-07-2019, Poolserondweg 5, het
slopen van een bijeenkomstruimte.
2. 01-08-2019, Garderenseweg 21, 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.

Verleende reguliere
omgevingsvergunningen

De volgende omgevingsvergunningen
met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 05-08-2019, 't Oeverstraat 8, het
oprichten van een micromolen
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/226.
2. 05-08-2019, Husselsesteeg 24A, het
tijdelijk verhuren van de bedrijfswoning aan derden ten behoeve van
reguliere bewoning (afwijken
bestemmingsplan), W 19/230.
3. 05-08-2019, Hiebendaallaan 11,
het kappen van 1 boom, W 19/239.
4. 05-08-2019, Jac Catsstraat 61,
het plaatsen van een dakkapel,
W 19/241.
5. 05-08-2019, Traa 2A, het kappen
van 2 bomen, W 19/247.
6. 08-08-2019, Vervoornstraat 36, het
bouwen van een erker, W 19/224.
7. 08-08-2019, 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.
8. 08-08-2019, Brinkstraat 42, het
verleggen van de uitrit, W 19/240.

9. 08-08-2019, Voorthuizerstraat 91,
het herbouwen van een berging
(afwijken bestemmingsplan),
W 19/246.
10. 08-08-2019, Krachtighuizerkern
10A, het tijdelijk plaatsen van een
mantelzorgwoning (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 19/251.
11. 09-08-2019, hoek Roosendaalseweg/
Van Geenstraat, het plaatsen van een
digitaal informatiebord (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 19/264.
12. 09-08-2019, Vanenburgerallee 22,
het plaatsen van een dakkapel,
W 19/266
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.

