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Bezoekadres
Publiekswinkel gemeente Putten
Verlengde Dorpsstraat 3, 3881 BG Putten
Meer informatie: www.putten.nl/contact
Postadres
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Telefoon
(0341) 359 611
Meldpunt
www.verbeterdebuurt.nl
T (0341) 359 686
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info@putten.nl
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Nieuwjaarsbijeenkomst op
donderdag 3 januari 2019
Het gemeentebestuur van Putten nodigt
iedereen, van jong tot oud, van harte uit
voor de nieuwjaarsbijeenkomst op
donderdag 3 januari 2019 van 19.30 tot
21.30 uur. Door de verbouwing van het
gemeentehuis is de nieuwjaarsbijeenkomst dit keer in Stroud, Brinkstraat 91.
De nieuwjaarsbijeenkomst is voor inwoners, bedrijven en instellingen van
Putten de gelegenheid om elkaar het
beste toe te wensen voor het nieuwe
jaar.

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

Thema
Het thema voor dit jaar is ‘De gebruikers van Stroud’. De volgende organisaties presenteren zich deze avond:
Stichting Welzijn Putten, Participatieraad Putten, ’s Heerenloo, SOS kinderdorpen, Stichting Stimenz, Jong Putten,
Jeugd-Punt Putten, Buurtzorg Jong en
Careander.
Optredens
Gedurende de avond verzorgen Fanfarecorps Excelsior en de Kajuitzangers

diverse optredens. Ook kunnen bezoekers een kijkje nemen bij Veluwe FM
in de kelder van Stroud.

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

Kerstbomen

Inwoners kunnen hun kerstboom gratis
inleveren bij het gemeentelijk opslagterrein aan de Ambachtstraat 7 op:
- zaterdag 5 januari 2019
(tussen 08.30 en 12.00 uur);
- woensdag 9 januari 2019
(tussen 13.00 en 16.00 uur).
Deze regeling geldt alleen voor particulieren. De ingeleverde kerstbomen
worden versnipperd.

Oud papier
School De Akker
zaterdag 5 januari (09.00-12.00 uur)
School Hoef
zaterdag 5 januari

Kerstbomeninzamelactie
voor jongeren
De gemeente Putten organiseert weer
een kerstbomeninzamelactie voor
Puttense jongeren tot 15 jaar. Ieder jaar
doen jongeren hun best om zoveel
mogelijk kerstbomen in te zamelen.
Voor iedere ingeleverde boom ontvangen ze € 0,50 en een lot. Als ze het lot
invullen en inleveren maken ze kans op
mooie prijzen.
Waar en wanneer inleveren?
De jongeren kunnen de kerstbomen
inleveren bij het gemeentelijk opslagterrein aan de Ambachtstraat 7 op:
- zaterdag 5 januari 2019
(tussen 08.30 en 12.00 uur);

- woensdag 9 januari 2019
(tussen 13.00 en 16.00 uur).
Wat zijn de spelregels?
De jongeren vragen aan familieleden en
buurtbewoners of ze hun boom (zonder
pot of houten kruis) mogen wegbrengen. Voor de duidelijkheid: alleen kerstbomen waarvoor de eigenaren toestemming hebben gegeven, mogen worden
meegenomen en ingeleverd.
Ouder dan 15 jaar?
Ook inwoners die ouder zijn dan 15 jaar
kunnen hun kerstboom op bovenstaande
dagen gratis inleveren bij het gemeente-

lijk opslagterrein aan de Ambachtstraat.
Zij maken uiteraard geen kans op de
prijzen. Deze regeling geldt alleen voor
particulieren. De ingeleverde kerstbomen worden versnipperd.

Afvalwijzer 2019
In december is de Afvalwijzer 2019
huis-aan-huis verspreid. U kunt de
inzameldata voor uw adres ook vinden
op www.mijnafvalwijzer.nl en via de
Afvalapp ‘Afvalwijzer’ van AddComm.
Hebt u de afvalwijzer niet ontvangen en
wilt u deze alsnog op papier ontvangen?
Dan kunt u contact opnemen met het
Meldpunt, telefoonnummer
(0341) 359 686.

Meldingen
Op www.mijnafvalwijzer.nl of in de
Afvalapp kunt u notiﬁcaties instellen. U
ontvangt dan op uw mobiele telefoon,
tablet of via e-mail een melding om uw
afval aan de weg te zetten.

Wilt u iets wilt weggooien, maar u weet
niet bij welke afvalstroom het hoort?
Dan typt u het woord in het zoekveld bij
AfvalABC en de app toont juiste
afvalstroom.

AfvalABC
Op www.mijnafvalwijzer.nl of in de
Afvalapp leest u meer informatie over
de inzameling van de diverse afvalstromen. U vindt hier ook het AfvalABC.

Doelstelling
Putten maakt zich er sterk voor om 90%
van het afval opnieuw te gebruiken.
Dit komt overeen met maximaal 30 kg
restafval per inwoner. Met uw hulp is
het mogelijk deze doelstelling te halen.

Algemene informatie
Deze vergadering is openbaar. U kunt
de totale agenda en de vergaderstukken
vanaf donderdag 3 januari 2019 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.

Raadsvergadering
De gemeenteraad van Putten vergadert
op donderdag 10 januari 2019 vanaf
19.30 uur in de Vaeneveldtstaete,
Vanenburgerallee 13 in Putten.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
Hamerstukken
- Rekenkamercommissie - benoeming
extern lid
- Burgerinitiatief verkeersremmende
maatregelen Arendstraat

Bespreekstukken
- Bestemmingsplanwijziging Poolseweg 23
- Algemene plaatselijke verordening
Putten 2019
- Inrichting gemeentehuis - krediet
interieur en ICT gemeentehuis
- Afscheid raadslid - de heer R. Olthuis

