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Razziaherdenking Putten 2020 live te zien op internet

Wij zijn er voor u
GEMEENTE PUTTEN
ā Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten
ă (0341) 359 611
Ă info@putten.nl
Ā www.putten.nl
AFVALBRENGSTATION
ā Hoge Eng-West 5, 3882 TP Putten
OPENINGSTIJDEN
Kijk voor onze openingstijden op:
Ā www.putten.nl

De gemeente Putten organiseert
ook dit jaar in samenwerking
met de Stichting Oktober 44 de
jaarlijkse herdenking van de
razzia. De herdenking vindt (in
aangepaste vorm) plaats op vrijdag 2 oktober vanaf 19.00 uur in
de herdenkingshof. In verband
met de uitbraak van het coronavirus zendt de gemeente de herdenking live uit via het gemeentelijke YouTube-kanaal en de
gemeentelijke website.
MEEKIJKEN NABIJ
HERDENKINGSHOF
De coronamaatregelen maken
het dit jaar onmogelijk om veel
mensen in en om de herdenkingshof te ontvangen. Voor nabestaanden en inwoners die de
behoefte voelen om samen te
herdenken, plaatst de gemeente

een groot scherm nabij de herdenkingshof.
AANMELDEN
Wilt u gebruik maken van de
mogelijkheid om de herdenking
via het grote scherm te volgen?
Meld u dan uiterlijk vrijdag
25 september aan bij Astrid van
Ee-Evers van de gemeente. Dit
kan telefonisch of via de e-mail.
Vermeld daarbij uw naam, adres
en telefoonnummer. Wilt u ook
een bloemstuk of krans neerleggen? Geeft u dit ook door aan
Astrid van Ee.
LET OP
Bij de herdenking worden alleen
personen toegelaten die zijn
aangemeld en die geen coronagerelateerde klachten hebben.

CONTACTPERSOON
ą Astrid van Ee-Evers
Gemeente Putten

ă (0341) 359 792
Ă aaevers@putten.nl

NATIONALE SPORTWEEK

Nationale Sportweek 2020
Van 18 tot en met 27 september staat Putten
in het teken van de Nationale Sportweek. Een
ideale week om sport in het middelpunt te
zetten. Dé kans voor uw vereniging, school
of onderneming om hier op in te spelen. Met
JongPutten als kartrekker staat er ook dit jaar
een prachtig programma.
OPEN LESSEN EN SPORTWEEKKALENDER
Alle sportverenigingen in Putten zijn
benaderd om deel te nemen aan een
weekprogramma. Ruim 100 sportlessen en
trainingen zijn verzameld en gebundeld in
een
weekprogramma.
Senioren,
volwassenen, jongeren en kinderen mogen
deelnemen aan 30 verschillende sporten.
Voor iedereen is er wel iets leuks om te
proberen. Het programma is te vinden op
de website van JongPutten. Hier hebben de

verenigingen zelf hun aanbod op hebben
geplaatst.
STICKERACTIE
Dit jaar zet Sport-Inn Putten zich in voor
de deelnemers aan de sportweek. Bij de
activiteiten die de deelnemers volgen, krijgen zij een sticker. Als zij 3 stickers hebben,
kunnen zij dit op de stickerkaart plakken.
De volle stickerkaart kunnen zij inleveren
bij Sport-Inn voor een gratis gymtas. Onder
alle deelnemers verloot Sport-Inn ook een
waardecheque van € 50,00.
SCHOLEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN
JongPutten heeft een lespakket ontworpen met verschillende activiteiten die uit te
voeren zijn op een school of een kinderdagverblijf. De jaarlijkse zoektocht naar de

fitste juffrouw of meester is weer terug.
De uitdaging dit jaar is touwtjespringen;
hoe vaak wordt er gesprongen binnen
1 minuut? Ook Koen van Roekel (korfballer) komt langs op scholen om te vertellen
over het leven als topsporter. Daarnaast
geeft hij een clinic. Op de website van JongPutten staan nog meer leuke tips voor een
spetterende sportweek.

MEER INFORMATIE
ā JongPutten
Ă jong@putten.nl
Ā www.jongputten.nl

Plan ‘Groene Kruispunt’ tussen Strand Horst en Strand Nulde is rond
Voor het Groene Kruispunt Nuldernauw hebben gebiedscoöperatie
Gastvrije Randmeren, Leisurelands
en de colleges van Ermelo en
Putten een inrichtingsplan vastgesteld. Dit plan levert een flinke
meerwaarde op voor de natuur. De
kuststrook is tussen Strand Horst in
Ermelo en Strand Nulde in Putten.
SOORTENRIJK LEEFGEBIED
Het doel van het project is om in
het Groene Kruispunt een soortenrijk leefgebied te creëren voor
verschillende soorten vogels en
andere diersoorten. Het kruispunt
vormt een nieuwe stapsteen voor
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de natuur met een oost-westverbinding tussen het Flevolandse
Horsterwold en de Putterpolder en
een noord-zuidverbinding tussen
het natuurgebied bij Harderwijk en
de natuur Arkemheen.
BEHEER EN ONDERHOUD
Leisurelands neemt het beheer en
onderhoud op het land voor zijn
rekening. De gemeenten Putten
en Ermelo zorgen voor het beheer en onderhoud van het rusten foerageergebied op het water.
Gemeente Ermelo zorgt bovendien
voor de handhaving van de rust in
het vogelgebied.

IMPULS VOOR NATUUR
Het uitzicht op het Nuldernauw
wordt met de aanleg van het natuurgebied veel gevarieerder dan
nu het geval is. Voor natuurliefhebbers komt op de bestaande landtong een vogelkijkhut die prachtig
uitzicht geeft op het moerasgebied
en het water.

MEER INFORMATIE
ā Gastvrije Randmeren
Ā www.gastvrijerandmeren.nl

Van links naar rechts: Kees Rutten (directeur Leisurelands), Hans de Haan
(wethouder Ermelo), Roelof Koekkoek (wethouder Putten) en Rita Braam (directeur
Gastvrije Randmeren).
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Hoera: ons vernieuwde en energiezuinige gemeentehuis is 1 jaar in gebruik!
Het is deze week een jaar geleden dat de gemeente Putten het
vernieuwde gemeentehuis in gebruik nam. Bovendien heeft het
gemeentehuis het hoogst haalbare energielabel gekregen voor
een bestaand gebouw (A). Vóór de

“

Het vernieuwde
gemeentehuis heeft
het hoogst haalbare
energielabel voor
een bestaand gebouw.

renovatie was dit energielabel G
(zeer onzuinig), nu is dat dus energielabel A (zeer zuinig). Hiermee
loopt de gemeente vooruit op de
plicht voor kantoren om in 2023
energielabel C te hebben en in 2030
energielabel A.
ENERGIEBESPARENDE
MAATREGELEN
Tijdens de renovatie zijn onderstaande energiebesparende maatregelen uitgevoerd:
- de hele buitenschil is goed geïsoleerd (wanden, daken, kozijnen,
beglazing);
- nagenoeg overal is ledverlichting
aangebracht;

- de verlichting is uitgevoerd met
aanwezigheidssensoren en daglichtregeling;
- de luchtbehandeling is uitgevoerd met warmteterugwinning;
- er is een warmtepomp aangebracht voor de koeling en voor
het opwekken van een deel van
de verwarming;
- de bestaande zonnepanelen zijn
gehandhaafd.

VRAGEN?
ą De heer J. Lamers
ă (0341) 359 740
Ă jlamers@putten.nl

Wethouder Koekkoek laat het ingelijste certificaat zien die in de publieksruimte komt
te hangen.

CAMPAGNE SENIOREN EN VEILIGHEID

Hulpvraagfraude
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter
zich voor als een bekende via bijvoorbeeld
WhatsApp. Bijvoorbeeld als uw (klein)zoon
of (klein)dochter, maar regelmatig ook als
vriend of vriendin. Er wordt gevraagd om
hem of haar snel te helpen door geld over
te maken of te klikken op een betaalverzoek.
Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw mobiel nummer heeft.
Ook sturen criminelen soms zelfs via het
WhatsApp-account van degene die u kent,
de vraag om geld. Doordat in het bericht
staat dat er grote nood is en het geld direct
nodig is, zijn veel mensen geneigd om het
geld aan ‘deze bekende’ toch maar snel over
te maken. Vertrouw zo’n bericht daarom niet
zomaar. Bel altijd eerst de persoon zelf op het

oude nummer en zorg dat u deze persoon
ook daadwerkelijk spreekt.
WAAR MOET U OP LETTEN?
Maak nooit geld over zonder dat u iemand
daadwerkelijk hebt gesproken of gebeld.
Controleer altijd rechtstreeks bij de bekende
door zijn/haar oude nummer te bellen. Niet
gebeld, is geen geld.
VOORKOMEN DAT OPLICHTERS
U BENADEREN
- Plaats uw telefoonnummer niet openbaar op social media, websites of online
handelsplatformen;
- Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van uw WhatsApp-account kunt
u twee-staps-verificatie instellen. Dat is

een extra beveiliging. Op de website:
www.veiliginternetten.nl staat hoe u dit
kunt doen.
BENT U TOCH SLACHTOFFER
GEWORDEN?
- Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een
poging). Dit kan ook digitaal op de website:
www.politie.nl. Maak een bestandje aan
van het WhatsApp gesprek, zodat u die bij
de aangifte kunt voegen;
- Meld het zo snel mogelijk bij uw bank (ook
bij een poging) om het rekeningnummer
van de oplichter te laten blokkeren en zo
andere slachtoffers te voorkomen;
- Meld het bericht ook als u geen slachtoffer
bent geworden op www.fraudehelpdesk.nl.

Inwoner Johan Keus zit nooit stil
Sinds kort hangt er in de kamer van
het college van B en W een kunstwerk met tinnen silhouetten van
de collegeleden. Het kunstwerk is
gemaakt en aan de gemeente aangeboden door dorpsgenoot Johan
Keus (80). De voormalig directeur
van Woonzorgcentrum Elim is
vitaal en wil graag wat terugdoen
voor de samenleving. “Eigenlijk zit
ik nooit stil”, zegt hij.
ALTIJD BEZIG
Na een jarenlange loopbaan in de
zorg is Keus vanaf zijn 60e aan een
‘tweede leven’ begonnen. “Ik ben
zo druk als een klein baasje”, zegt
de geboren Twent die inmiddels
alweer decennia in Putten woont.
“Ik kweek tropische orchideeën,
teel druiven, schilder en probeer
zo af en toe ook wat uit te vinden.
Nog niet zolang geleden heb ik een
systeem ontworpen om vogels te
weren uit boomgaarden. Nu ben ik
in samenwerking met een bedrijf
uit Urk bezig om een alternatief te
ontwikkelen voor de binnenkort
verboden pulsvisserij. Ik heb geen
aanleg voor stilzitten.”
SILHOUETTEN
Vanaf het voorjaar maakt Keus silhouetten van tin. “Ik kijk altijd naar
nieuwe dingen en heb elke dag
wel een idee. Zo zijn ook de tinnen silhouetten ontstaan. Dan ga
je oefenen en na een tijdje heb je
het onder de knie. En dan zoek je
natuurlijk naar mogelijkheden om

MEER INFORMATIE
Ā www.veiliginternetten.nl

Landelijke Opschoondag
op zaterdag 19 september
Op zaterdag 19 september 2020
wordt de Landelijke Opschoondag
gehouden en kunnen we samen
ook Putten weer zwerfafvalvrij
maken. Door het coronavirus kon
de Landelijke Opschoondag op 21
maart niet doorgaan. Met de maatregelen die nu gelden, willen we
proberen er toch een mooie dag
van te maken.

Keus laat de tinnen silhouetten van de collegeleden zien

er echt mee aan de slag te gaan”.
Zo kwam Keus bij de gemeente
terecht. “Het leek mij leuk om de
college te portretteren. Ik heb foto’s
van hun profielen gemaakt en ben
vervolgens aan de slag gegaan.
En dan is het mooi om het eindresultaat in de collegekamer te zien
hangen”.
NIEUWSGIERIG
Keus doet er alles aan om vitaal te
blijven. Actief blijven en midden in
de maatschappij staan draagt daar
volgens hem aan bij. “Hoe oud je
ook bent, je moet altijd nieuwsgierig blijven en iets omhanden hebben. Die drive heb ik in mijn werk
altijd gehad en die drive heb ik na
mijn pensionering altijd gehouden”.

Keus raadt alle senioren aan om actief te blijven: “Dat is gewoon goed
voor je. Pas als ik het fysiek echt
niet meer kan opbrengen, maak ik
een pas op de plaats. Maar wat mij
betreft duurt dat nog even”.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Ook dit jaar gaan we op zoveel mogelijk plekken in onze gemeente
aan de slag. Op 19 september zal
er tussen 09.00 en 12.00 uur door
de hele gemeente heen zwerfafval
worden verzameld. De gemeente
zorgt voor hesjes, prikkers, handschoenen en zakken om het afval te
verzamelen.

Deze benodigdheden kunnen worden opgehaald bij de gemeentewerf op:
- woensdag 16 september tussen
13.00 en 16.30 uur;
- donderdag 17 september tussen
18.00 en 20.00 uur.
Natuurlijk wordt er wel gezorgd
voor de afvoer van het opgehaalde
afval. We willen u vragen om het
verzamelde afval dit jaar mee naar
huis te nemen, waar wij het maandag 21 september ophalen.

MEER INFORMATIE:
ą Nicolet van den Hoorn
ă (0341) 359 681

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
De gemeente Putten is blij met de
maatschappelijke
betrokkenheid
en de inzet van Keus. Wethouder
Roelof Koekkoek: “Natuurlijk is het
hartstikke leuk dat hij ons heeft geportretteerd, maar dat is eigenlijk
bijzaak. Johan Keus is een van de
vele actieve Puttenaren die onze gemeenschap kleur geeft en zo bijzonder maakt. En het levende bewijs
dat het leven echt niet stopt bij het
bereiken van de pensioenleeftijd”.
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Let op:
maak geen afspraak
op de website
Afspraak Loket

WEGAFSLUITINGEN

Bij meerdere gemeenten zijn meldingen gekomen van inwoners die zijn opgelicht door
de website Afspraak Loket. Deze website
vraagt u te betalen voor het maken van een
afspraak en vraagt om gevoelige informatie,
zoals uw Burgerservicenummer. Hierdoor
krijgt deze website de beschikking over uw
persoonsgegevens.

A28 RICHTING ZWOLLE
Traject Amersfoort-Vathorst (8a) tot
Nijkerk (9)
Ą Maandag 21 september 21.00 uur tot
dinsdag 22 september 05.00 uur
Ą Dinsdag 22 september 21.00 uur tot
woensdag 23 september 05.00 uur

INZAMELING OUD PAPIER

Traject Nijkerk (9) tot Strand Nulde (10)
Ą Woensdag 23 september 21.00 uur tot
donderdag 24 september 05.00 uur
Ą Donderdag 24 september 21.00 uur tot
vrijdag 25 september 05.00 uur

NIERSTICHTING
Ą 14 t/m 19 september

10. 11-09-2020, E. van Grevengoedhof 27,
het plaatsen van een kap op de garage
(bouwen), W 20/381.
11. 11-09-2020, Jansje Rozendaalstraat, het
gewijzigd uitvoeren van Blok J, Rimpeler
Fase 4 (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 20/382.
12. 09-09-2020, Zuiderveldweg 6, het plaatsen
van een geluidsscherm rond de wildwaterbaan (bouwen), W 20/383.

2. 07-09-2020, Voorthuizerstraat 121B, het
kappen van 1 boom (kappen), W 20/350.
3. 07-09-2020, Zuiderzeestraatweg 3, het
plaatsen van 2 kleine windmolens (bouwen,
afwijken bestemmingsplan), W 20/236.
4. 08-09-2020, Hoorneweg 6, het vervangen
van de woning (bouwen), W 20/303.
5. 08-09-2020, Korenlaan 18, het plaatsen van
een aanbouw (bouwen), W 20/304.
6. 09-09-2020, Oude Nijkerkerweg 26, het
tijdelijk vergunnen van een paddock
(afwijken bestemmingsplan), W 20/334.
7. 10-09-2020, Aartje Simonstraat 12, het
plaatsen van een berging (bouwen),
W 20/281.
8. 10-09-2020, Kerkplein 2, het tijdelijk plaatsen van quick-up tenten (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 20/276.
9. 11-09-2020, Voorthuizerstraat 75, het tijdelijk gebruiken van 5 recreatiewoningen
ten behoeve van opvang statushouders
(afwijken bestemmingsplan), W 20/326.

De gemeente Putten werkt niet samen met
deze partij. Maak alleen een afspraak via
www.putten.nl of telefonisch via (0341) 359
611. Het maken van een afspraak is gratis.

PARKEERTEREIN GEMEENTEHUIS
Ą 19 september 2020 van 08.00 tot 12.00 uur
Het parkeerterrein bij het gemeentehuis aan
de Brinkstraat wordt afgesloten voor alle
verkeer. De reden is het evenement Lions
Toertocht ‘For old time(r)s sake’.

Traject Nijkerk (9) tot Harderwijk-Zuid (11)
Ą Maandag 28 september 21.00 uur tot
dinsdag 29 september 05.00 uur
Ą Dinsdag 29 september 21.00 uur tot
woensdag 30 september 05.00 uur
Ą Woensdag 30 september 21.00 uur tot
donderdag 1 oktober 05.00 uur

VAN DAMSCHOOL
Ą zaterdag 19 september (09.00-12.00 uur)

COLLECTE

ACTIVITEITENKALENDER
NATIONALE SPORTWEEK
Ą Van 18 tot 27 september
Ā www.jongputten.nl/sportweek
LIONS TOERTOCHT
‘FOR OLD TIME(R)S SAKE’
Ą Zaterdag 19 september
Vanaf 09.30 uur
ā Parkeerterrein bij het gemeentehuis aan
de Brinkstraat
Wilt u uw activiteit ook onder de aandacht brengen? Dat kan via de website:
www.putten.nl/activiteiten

HANDICAP NL
Ą 21 t/m 26 september

BEKENDMAKINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer:
1. 31-08-2020, Drieseweg 53, het kappen van
2 bomen (kappen), W 20/364.
2. 07-09-2020, Sprielderhout 44, het realiseren van een zwembad in de tuin (bouwen),
W 20/373.
3. 09-09-2020, Nijkerkerstraat 49A, het
realiseren van een stal (bouwen, Milieu),
W 20/374.
4. 09-09-2020, Dames Tijssenstraat 19, het
plaatsen van 2 dakkapellen (bouwen),
W 20/375.
5. 09-09-2020, Prins Hendrikweg 95, het gewijzigd uitvoeren van de reeds verleende
vergunning (bouwen), W 20/376.
6. 07-09-2020, Halvinkhuizerweg 78, het
organiseren
van
een
kleindierententoonstelling (afwijken bestemmingsplan), W 20/377.
7. 08-09-2020, Schoolstraat 82, het maken van
een inrit (uitweg), W 20/378.
8. 10-09-2020, Volenbekerweg 24, het plaatsen
van een dakkapel (bouwen), W 20/379.
9. 11-09-2020, Nijkerkerstraat 11, het verlengen van de termijn voor het tijdelijk
plaatsen van een woonunit tijdens de
renovatie van de woning (afwijken bestemmingsplan), W 20/380.

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/
beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.
INGEKOMEN MELDING
SLOOPWERKZAAMHEDEN
De volgende sloopmelding is gemeld:
1. 07-09-2020, Nabij Oude Nijkerkerweg 59,
voor het verwijderen van asbest uit een
middenspanningsruimte.
Tegen een sloopmelding kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Meer informatie?
Bel (0341) 359 611.
VERLEENDE REGULIERE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen met
een reguliere voorbereidingsprocedure zijn
verzonden:
1. 07-09-2020, Putterbrink 2, het kappen van
2 bomen (kappen), W 20/341.

Altijd op de hoogte
gemeenteputten
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@gem_putten

gemeente-putten

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. Meer informatie?
Bel (0341) 359 611.

RUIMTELIJKE ORDENING
BESTEMMINGSPLAN BILDERDIJKSTRAAT –
GEBIED SCHOOL DE AKKER
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten een nieuw bestemmingsplan in
procedure te brengen voor de gebiedsontwikkeling Bilderdijkstraat – Jacob Catsstraat - P.C.
Hooftstraat. Het plan gaat uit van nieuwbouw
van school De Akker en de bouw van diverse
woningen. Voor het plan hoeft geen milieueffectrapportage opgesteld te worden.
De gemeente Putten verwacht dat het ontwerpbestemmingsplan in oktober ter inzage wordt
gelegd. Dit is een vooraankondiging. Op de
website www.projectbilderdijkstraat.nl kunt
u de opzet voor het gebied en het ontwerp
van de school zien. Inwoners die een reactie
hebben gegeven op het plan zoals dit op de
website staat krijgen hierover bericht van de
gemeente. Over het plan heeft overleg plaatsgevonden met het Waterschap en de provincie.

