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Algemene
informatie
Algemene informatie
Bezoekadres
Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
Postadres
Postbus 400, 3880 AK Putten
Telefoonnummer
T (0341) 359 611
E-mailadres
E info@putten.nl
Website
W www.putten.nl
Sociale media
Facebook: gemeenteputten
Twitter: @gem_putten
Openingstijden servicebalie
Maandag: 08.30-17.00 uur
Dinsdag:
08.30-17.00 uur
Woensdag: 08.30-17.00 uur
Donderdag: 08.30-20.00 uur
Vrijdag:
08.30-12.30 uur
Openingstijden balies Belastingen,
Burgerzaken, Ruimte en Samenleving
Maandag: 08.30-12.30 uur
Dinsdag:
08.30-12.30 uur
Woensdag: 08.30-12.30 uur
Donderdag: 08.30-12.30 uur
17.00-20.00 uur
Vrijdag:
08.30-12.30 uur
Meldpunt openbare ruimte
www.verbeterdebuurt.nl
T (0341) 359 686

Oud papier

School De Akker
zaterdag 12 oktober (09.00-12.00 uur)
School Huinen
donderdag 10 oktober (12.00 uur) tot
zaterdag 12 oktober (11.00 uur)
School De Pelikaan
donderdag 10 oktober (vanaf 15.00 uur)
tot vrijdag 11 oktober (15.00 uur)

Collecte

Nederlandse Brandwonden Stichting
7 t/m 12 oktober

Op de bon

De gemeentelijke opsporingsambtenaren hebben de volgende bekeuringen
uitgeschreven:
- 2 voor het bij zich hebben van
alcoholische dranken (persoon jonger
dan 18 jaar);
- 1 voor het niet opruimen
van hondenpoep;
- 1 voor het innemen van een standplaats zonder vergunning;
- 2 voor het niet op de juiste wijze
aanbieden van afval (verkeerde zak);
- 2 voor parkeren buiten de vakken;
- 1 voor als auto niet de rijbaan
gebruiken (op stoep parkeren);
- 1 voor parkeren bij een kruispunt op
een afstand van minder dan 5 meter
daarvan;
- 1 voor handelen in strijd met een
geslotenverklaring;
- 1 voor handelen in strijd met een
geslotenverklaring (brandweerkazerne);
- 1 voor handelen in strijd met stopverbod (verbod stil te staan).
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Inspraak regelgeving sociaal
domein
De Jeugdwet, Wmo en Participatiewet
vormen samen het sociaal domein.
Iedere wet heeft nu nog een eigen
verordening (gemeentelijke regelgeving). Omdat dit lastig is voor onze
inwoners, komt de gemeente Putten met
1 verordening voor deze 3 wetten
samen. Dit heet de omgekeerde
verordening sociaal domein.
Uw mening telt
De gemeente vindt het belangrijk dat
alle inwoners mee kunnen doen in de
samenleving. Daarom betrekken wij u
bij de totstandkoming van de lokale

regelgeving. U kunt tot medio november uw mening geven over het concept
van de omgekeerde verordening. Hierin
staan de gemeentelijke regels over de
volgende onderwerpen:
- werken en meedoen;
- uitkeringen;
- schulddienstverlening;
- gezond en veilig opgroeien;
- wonen in een veilige en gezonde
omgeving.
U vindt de omgekeerde verordening en
de samenvatting daarvan op
www.putten.nl/omgekeerdeverordening.

Ook kunt u een exemplaar ophalen in
het gemeentehuis.
Geef ons uw mening
Reacties op de omgekeerde verordening
kunt u doorgeven aan Aldo Kivits via
akivits@putten.nl of (0341) 359 643 en
Alex Hagenbeek via
ahagenbeek@putten.nl of
(0341) 359 622. Ook voor vragen kunt
u bij hen terecht. Op woensdag 4
december beslist de gemeenteraad wat
er in de deﬁnitieve verordening komt te
staan.

Mantelzorgcompliment aanvragen
Het Mantelzorgcompliment is een
jaarlijkse waardering van de gemeente
Putten voor mantelzorgers. Wordt er
onbetaald voor u gezorgd? En vindt u
dat diegene die u verzorgt een compliment verdient? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan ter waarde van
€ 100,00.
Speciale waardering
Dit jaar is er een speciale waardering
voor jonge mantelzorgers (leeftijd 6 t/m
17 jaar), waarbij het compliment is
opgedeeld in een geldbedrag en een

leuke activiteit. Als u kiest voor de
WCP-spaarkaart doet de winkeliersvereniging Putten (WCP) er dit jaar € 10,00
extra bovenop het bedrag als blijk van
waardering voor de inzet.

aanvragen van het mantelzorgcompliment? Dit kan elke dinsdagmorgen van
09.00 tot 11.00 uur en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bij Welzijn
Putten in Stroud aan de Brinkstraat 91.

Mantelzorgcompliment 2019
aanvragen?
Kijk voor de voorwaarden en het
aanvragen van het mantelzorgcompliment 2019 op de website van Welzijn
Putten: www.welzijnputten.nl. Dit kan
tot en met vrijdag 25 oktober. Heeft u
ondersteuning nodig bij het digitaal

Schone sloten en beken
(watergangen)
In opdracht van de gemeente Putten is
de ﬁrma Vaarkamp eind september
gestart met het schoonmaken van de
watergangen in Putten. Schone watergangen zijn belangrijk voor een goede
afvoer van water in perioden met veel
regen.

Geen vuil op uw land?
Bent u aangelande en wilt u dat het vuil
direct wordt afgevoerd zonder dat het
op uw land komt? Neem dan contact op
met de heer W. Jacobs van de ﬁrma
Vaarkamp om hierover afspraken te
maken. U bereikt hem via telefoonnummer 06 820 11 947. De extra kosten die

Wegafsluitingen
Dorpsstraat
De Dorpsstraat is tussen de Klaas
Bosstraat en de Boni deels afgesloten
voor verkeer. Dit vanwege een breuk in
de waterleiding. De winkels in de
Dorpsstraat zijn wel bereikbaar. Naar
verwachting zijn de werkzaamheden
uiterlijk op vrijdag 11 oktober afgerond.

Groot Hellerweg
Vanwege werkzaamheden is de Groot
Hellerweg van maandag 14 oktober tot
en met vrijdag 22 november afgesloten
voor alle verkeer. Ook de T-kruising
met de Hellerweg/Broekermolenweg en
Oude Nijkerkerweg zijn afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid.

hier uit voortvloeien komen voor
rekening van de aangelanden.
Planning van week tot week
De planning van week tot week vindt u
op www.putten.nl. U typt hiervoor in de
zoekfunctie ‘planning schone beken en
sloten’.

Vacatures
De gemeente Putten zoekt voor de
afdeling Samenleving:
- Consulenten Jeugd
(3 fte, minimaal 24 uur per week).
- Specialistische ondersteuner
huisartsen (SOH JGGZ)
(8 uur per week).
Geïnteresseerd? Reageer dan vóór
maandag 21 oktober. Kijk voor meer
informatie over deze vacatures op
www.werkenbijblnp.nl.

Gemeente Putten
Bent u voorbereid op
criminaliteit?
Deze week staat veiligheid centraal.
Want, met het invallen van de donkere
dagen in oktober, neemt de kans op
criminaliteit toe.
Heling
Dit jaar staat de Week van de Veiligheid
(7 t/m 13 oktober 2019) in het teken van
heling. Heling is het kopen, bezitten of
verkopen van gestolen goederen. Heling
is strafbaar en is altijd het gevolg van
een criminele activiteit zoals een
inbraak, overval of (lading)diefstal.

Bent u ondernemer?
Ontdek wat u kunt doen om heling
tegen te gaan en de veiligheid in uw
zaak te vergroten:
https://deweekvandeveiligheid.nl/
ondernemers.
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Activiteitenkalender
Ossenmarkt
Woensdag 9 oktober
Van 09.00 tot 14.00 uur
Centrum Putten

Herfstrit De Zandrijders
Zaterdag 12 oktober
14.00 uur
De Huifkar

Jubileumconcert
Jedid-Jah 25 jaar
Vrijdag 11 oktober
19.30 uur
Gereformeerde Kerk

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

Heeft u de veiligheidsmonitor al ingevuld?
Mogelijk heeft u per post een uitnodiging van I&O Research ontvangen om
de vragenlijst van de veiligheidsmonitor
in te vullen. In de gemeente Putten zijn
2.395 willekeurig gekozen inwoners
voor het onderzoek geselecteerd. Heeft
u de (herinnerings)brief ontvangen?
Doe dan mee aan het onderzoek. Door
uw mening te geven, draagt u bij aan de
leefbaarheid en veiligheid in uw buurt.

De veiligheidsmonitor is een onderzoek
naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, risicobeleving en het
optreden van gemeente, brandweer
en politie. Dit onderzoek wordt op
gemeentelijk en op landelijk niveau
uitgevoerd. De resultaten zijn medio
maart 2020 bekend.

Ervaar het openbaar vervoer
in Putten. Het inloopspreekuur vindt
plaats op maandag 14 oktober van 14.00
tot 15.30 uur bij Bibliotheek Putten
(Brinkstraat 56).

Speciaal voor senioren organiseren
OV-ambassadeurs een inloopspreekuur

Inloopspreekuur voor senioren
OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens
het maandelijkse inloopspreekuur
vragen over reizen met bus en trein.
OV-ambassadeurs zijn ervaren OVreizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten
op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over

de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en
in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het
deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.
Meer informatie
De provincies Gelderland, Flevoland en
Overijssel vinden het belangrijk dat
senioren zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen reizen. Daarom maken zij het

mogelijk dat OV-ambassadeurs
gedurende het gehele jaar activiteiten
organiseren in diverse gemeenten.
Naast inloopspreekuren en proefreizen,
organiseren zij ook informatiebijeenkomsten. Kijk op www.ervaarhetov.nl
voor meer informatie en een overzicht
van alle activiteiten. Voor vragen kunt u
bellen naar (038) 454 0130 of een
e-mail sturen naar:
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

Opfriscursus rijvaardigheid voor 60-plussers
Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Ermelo-Putten, nodigt senioren uit voor
de opfriscursus rijvaardigheid.
De opfriscursus bestaat uit twee delen:
- Gezamenlijke theorieles verkeer op
dinsdag 5 november om 09.30 uur.
- Rijvaardigheidsrit op donderdag
7 november (tijd volgt na indeling).

zich opgeven.

De opfriscursus is op vrijwillige basis
en heeft geen gevolgen voor het bezit en
gebruik van uw rijbewijs. De door u
behaalde resultaten worden alleen
aan u kenbaar gemaakt.

Aanmelden
Meld u vóór woensdag 30 oktober aan
bij de heer M. van den Brink via
putten1955@icloud.com of telefonisch:
06 290 68 243. Of bij de heer J. Mol via
molzwal@hetnet.nl of via telefoonnummer (0341) 557 732. Wilt u bij opgave
uw telefoonnummer, leeftijd en mailadres opgeven?

Voor wie?
60-plussers uit Putten en Ermelo die in
het bezit zijn van een rijbewijs kunnen

Locatie en kosten
Beide dagen zijn in De Muzenhof,
Leuvenumseweg 66 in Ermelo. De
opfriscursus kost € 15,00 per persoon.
Als u lid bent (of wordt) van Veilig
Verkeer Nederland is deelname gratis.
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Bescherm jezelf en anderen met een vaccinatie!
GGD Noord- en Oost-Gelderland houdt
in Putten op woensdag 16 oktober de
vaccinatieronde volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Vaccinaties BMR/DTP, HPV
Kinderen die dit jaar 9 worden, krijgen
een uitnodiging voor vaccinatie tegen
bof, mazelen en rodehond (BMR) en
tegen difterie, tetanus en polio (DTP).
Meisjes die dit jaar 13 worden, krijgen
een uitnodiging voor de vaccinatie

tegen baarmoederhalskanker (HPVvaccinatie). Het RIVM stuurt ongeveer
twee weken voor de vaccinatiedatum
een brief met barcode of oproepkaart. In
de brief staan datum, tijd en plaats van
inenting genoemd. Bij verhindering
stuurt het RIVM na een jaar automatisch een tweede oproep.
Inhaal meningokokken
ACWY-vaccinatie
Jongeren die in het voorjaar de menin-

gokokken ACWY-vaccinatie hebben
gemist, kunnen in september-oktober
alsnog hun prik halen. Zij krijgen
hiervoor een herinneringsuitnodiging.
Extra aanbod HPV-vaccinatie
Dit najaar is er eenmalig (landelijk) een
inhaalmogelijkheid voor meisjes,
geboren in 2002 en 2003, die nog niet
tegen baarmoederhalskanker (HPV)
gevaccineerd zijn. Een paar weken voor
de geplande vaccinatiedatum krijgen zij

van het RIVM hiervoor een uitnodiging.
Deze meisjes moeten daarna nog twee
keer terugkomen voor de tweede en
derde HPV-vaccinatie. Pas na de derde
vaccinatie zijn zij voldoende
beschermd.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het
Rijksvaccinatieprogramma op
www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Commissievergaderingen
Commissie Ruimte

De commissie Ruimte vergadert op
donderdag 10 oktober vanaf 20.00 uur
in de Raadzaal van het gemeentehuis.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
Vaststelling bestemmingsplan
Kraakweg
Voorstel:
- In te stemmen met de plannen voor de
afsluiting van de Kraakweg en het
realiseren van een nieuwe aantakking
op de rotonde Nijkerkerstraat/Van
Geenstraat.
Daarnaast:
- In te stemmen met de gemeentelijke
reactie op de binnengekomen zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan
Kraakweg;
- Het bestemmingsplan locatie Kraakweg ongewijzigd vast te stellen;
- Voor dit bestemmingsplan geen
afzonderlijk exploitatieplan vast te
stellen.
Bestemmingsplan Fietspad en
reconstructie Zuiderzeestraatweg/
Waterweg
Voorstel:
- Het bestemmingsplan "Fietspad en
reconstructie Zuiderzeestraatweg/
Waterweg" vast te stellen.
Verzoek om wijziging bestemming
Milligerweg 10
Voorstel:

- Het ontwerpbestemmingsplan Milligerweg 10 ongewijzigd vast te stellen.
- Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieovereenkomst vast te stellen.

Commissie Economie,
Bestuur en Openbare
Ruimte

De commissie Economie, Bestuur en
Openbare Ruimte vergadert op maandag 14 oktober vanaf 19.30 uur in de
Raadzaal van het gemeentehuis. Op de
voorlopige agenda staan de volgende
onderwerpen:
Integraal Veiligheidsplan 2020-2023
Toelichting:
- De heer J. van Gaalen van BMC geeft
een korte toelichting op het IVP,
waarna de commissieleden hun lokale
wensen kenbaar kunnen maken.
Terugkoppeling tweedaagse VNOG
Toelichting:
- De VNOG heeft informatie verstrekt
naar aanleiding van de bestuurlijke
tweedaagse van de veiligheidsregio.
De burgemeester consulteert de raad
en kan de input van de raad meenemen
in de besluitvorming op 12 december
2019.
Pilot Grootschalige
energieopwekking
Toelichting:
- De commissie wordt geconsulteerd
over de ingediende projecten voor

grootschalige energieopwekking,
voordat het college een deﬁnitief
Go/No Go geeft.
Bespreeknotitie Ongediertebestrijding
Toelichting:
- Op de lijst van ingekomen stukken van
5 september 2019 stond een brief over
de bestrijding van de eikenprocessierups. De fractie van Wij Putten heeft
een bespreeknotitie aangeleverd en
verzocht deze te bespreken in de
commissie EBOR.

Commissie Samenleving

De commissie Samenleving vergadert
op dinsdag 15 oktober vanaf 19.30 uur
in de Raadzaal van het gemeentehuis.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
Integrale ketenaanpak middelengebruik 2019-2021
Voorstel:
- De integrale ketenaanpak middelengebruik 2019-2021 vast te stellen.
GGD NOG aanpassing GR en
aansluiting bij werkgeversvereniging
Voorstel:
- Het college toestemming te geven om
namens de raad van de gemeente
Putten in te stemmen om de uitvoering
van het rijksvaccinatieprogramma toe
te voegen aan de Gemeenschappelijke
regeling GGD Noord- en Oost-Gelder-

land 2016.
- Aan het algemeen bestuur van GGD
NOG mee te delen dat de raad geen
wensen en bedenkingen heeft over de
aansluiting van GGD NOG bij de
werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.
Discussienota sport
Toelichting:
- De Discussienota sport (brede discussie sport) bespreken aan de hand van
de 5 stellingen in de nota. De discussie
zal ook gaan bepalen waar en hoe er
een vervolg gegeven moet gaan
worden.

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 (0341) 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. 04-10-2019, Waterweg 103, het
kappen van 2 bomen (kappen),
W 19/342.

2. 04-10-2019, hoek Verlengde
Dorpsstraat/Bakkerstraat, perceel
kad.bek. C 5850, het bouwen van
een commerciële ruimte met
appartementen en het veranderen
van de uitrit (bouwen, uitweg),
W 19/343.
3. 04-10-2019, Arlersteeg 6A, het
kappen van 8 bomen (kappen),
W 19/344.
4. 03-10-2019, Oude Nijkerkerweg 12,

het kappen van 2 bomen (kappen),
W 19/345.
De aanvragen en de bijbehorende
stukken zijn elke werkdag van 08.30 tot
12.30 uur in te zien in het gemeentehuis.
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. 20-05-2019, Waterweg 50, voor het
wijzigen van de dieraantallen, het
bouwen van een potstal en het afvoeren van hemelwater in het oppervlaktewater.

Gemeente Putten
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Officiële bekendmakingen
2. 13-09-2019, Hellerweg 20, voor het
bouwen van een opslagloods voor
stro t.b.v. biologische houderij.
Ziekenboeg indeling wordt gewijzigd.
De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 23-09-2019, Meidoornlaan 59, voor
het verwijderen van asbest uit een
woning.
2. 17-09-2019, Milligerweg 2, voor het
verwijderen van asbest en het slopen
van drie bijgebouwen.
3. 24-09-2019, Houtweg 2, voor het
verwijderen van asbest van daken
van 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. 02-10-2019, Hoorneweg 4A t/m 4E,
het bouwen van 5 woningen (bouwen), W 19/248.

2. 02-10-2019, Oude Nijkerkerweg
45A, het realiseren van een vlonder
(bouwen), W 19/301.
3. 02-10-2019, Roosendaalseweg 168,
het bouwen van een woning
(bouwen), W 19/299.
4. 02-10-2019, Putterbrink 9A, het
bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw (bouwen, milieuneutraal
wijzigen), W 19/283.
5. 04-10-2019, Torenlaan 20, het
vergroten van de woning (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 19/307.
6. 04-10-2019, Jac. Catsstraat 19, het
realiseren van een inrit (uitweg),
W 19/318.
7. 04-10-2019, Nieuwe Laaklaan 22,
het kappen van 2 bomen (kappen
met herplantplicht), W 19/321.
8. 04-10-2019, Kozakkenweg 10, het
kappen van 1 boom (kappen met
herplantplicht), W 19/333.

Rectificatie

Per abuis is vorige week een fout in de
advertentie gekomen:
- 24-09-2019, het bouwen van een
villa met bijgebouw (bouwen,
uitweg, afwijken bestemmingsplan),
W 19/268.
Dit moet zijn:
- 24-09-2019, Drosteweg 16, het
bouwen van een villa met bijgebouw
(bouwen, uitweg, afwijken bestemmingsplan), W 19/268.
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 in het
gemeentehuis. Voor meer informatie
kunt u ook bellen via het telefoonnummer (0341) 359 724.

RUIMTE
Gemeentelijke coördinatieregeling vastgesteld
wijzigingsplan Harderwijkerstraat 72 en besluit
hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Putten
maken bekend, dat op grond van de
gemeentelijke coördinatieregeling
(artikel 3.8 en artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht) de
volgende besluiten gelijktijdig ter
inzage worden gelegd.
- Bestemmingsplan “wijzigingsplan
Harderwijkerstraat 72”; op 8 oktober
2019 vastgesteld door het college
van burgemeester en wethouders,
en;
- Besluit hogere grenswaarden locatie
Harderwijkerstraat 72; op 8 oktober
2019 vastgesteld door het college
van burgemeester en wethouders.
Het wijzigingsplan heeft ten doel om op
het betreffende perceel een vrijstaande
woning te kunnen realiseren. Met het
besluit hogere waarden is geregeld wat
de maximale toelaatbare geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woning is.
Coördinatieregeling
Met de coördinatieregeling is het
mogelijk dat diverse procedures
gezamenlijk en gelijktijdig worden
doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en ter inzage gelegd.
Terinzagelegging wijzigingsplan en
besluit hogere waarden
Het vastgestelde wijzigingsplan en
besluit hogere waarden liggen ter inzage
in het gemeentehuis. De stukken kunnen
worden ingezien van 10 oktober 2019
tot 21 november 2019 op werkdagen
van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen
de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 731, buiten de hiervoor

genoemde uren en op donderdagavond
worden ingezien bij de receptie van het
gemeentehuis. Voor het beantwoorden
van eventuele vragen kan een afspraak
worden gemaakt via ditzelfde telefoonnummer. Het wijzigingsplan is ook
digitaal in te zien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl, onder
nummer NL.IMRO.0273.WPBKHwijkstr72-VA01.
Beroep instellen
Op grond van de artikelen 3.30 en 8.3
van de Wet ruimtelijke ordening worden
de besluiten als één besluit aangemerkt.
Belanghebbenden kunnen van 11
oktober 2019 tot 22 november 2019
tegen het vastgestelde wijzigingsplan
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Er kan alleen beroep worden
ingesteld door een belanghebbende:
- die tijdig een zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren heeft
gebracht, of
- aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij zijn
zienswijze niet bij de gemeenteraad
naar voren heeft gebracht.
De besluiten treden in werking op de
dag na aﬂoop van de beroepstermijn,
tenzij binnen de beroepstermijn tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Het is ook mogelijk om
digitaal beroep in te stellen bij de Raad
van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.
raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een
beroep en/of verzoek om voorlopige
voorziening wordt een grifﬁerecht
geheven.

