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CONTACT

#PUTTENVERDUURZAAMT

Duurzame paardenstal in Putten

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

VACATURE

Wij zoeken jou
De gemeente Putten zoekt voor de
afdeling Staf een nieuwe medewerker.
TOEZICHTHOUDER/BOA OPENBARE
RUIMTE EN BIJZONDERE WETGEVING
36 uur per week
GEÏNTERESSEERD?
Reageer vóór maandag 26 oktober.
Kijk voor meer informatie op:
Ā www.werkenbijblnp.nl.

Stal Lozeman in Putten is één
van de meest duurzame paardenstallen van Nederland. Op
het dak van de stal liggen 1.612
zonnepanelen die goed zijn voor
een jaarproductie van ongeveer
460.000 kWh per jaar. Daarmee
compenseert Stal Lozeman haar
eigen energiegebruik en levert
het energie voor ruim 160 huishoudens. De neven Henk Jan
Lozeman en Henk Jan van Meerveld vertellen hoe ze dit proces
hebben aangepakt.
HOE KWAMEN JULLIE OP HET
IDEE OM DE PAARDENSTAL TE
VERDUURZAMEN?
Van Meerveld: “Dat is niet van de
ene op de andere dag tot stand
gekomen. Wij hebben hiervoor
veel werk verzet. Eerst heb ik
mijn eigen huis onder handen
genomen door te investeren in
isolatie en zonnepanelen. Daarna kreeg ik het idee om dit proces ook in gang te zetten voor
de stal van mijn neef. Het dak
zou binnen afzienbare tijd onderhoud nodig hebben, dus het
was een mooi moment om dit te
combineren met het leggen van
zonnepanelen.’’
WERKEN JULLIE AL LANGER ZO
NAUW SAMEN?
“Wij hebben van jongs af aan
al passie voor dieren en natuur. Deze passie delen wij nog
steeds’’, zegt Lozeman. “Wij
werken op veel vlakken samen
en benutten daarbij onze sterke
kanten. Deze combinatie werkt
goed en heeft ervoor gezorgd
dat Putten trots kan zijn op een
duurzaam project met zo’n
omvang.’’

VERLIEP HET PROCES OM DE
MANAGE TE VERDUURZAMEN
GEMAKKELIJK?
“Om eerlijk te zijn? Nee, dit proces verliep niet zonder horten
en stoten’’, aldus Lozeman. “Stal
Lozeman is gevestigd op een locatie van Natuurmonumenten.
Daardoor moesten we de zonnepanelen inpassen in de omgeving.
Natuurmonumenten
stelt daar hoge eisen aan. Toen
alles bijna rond was kwam
corona er ook nog tussendoor. Het project heeft veel van
ons doorzettingsvermogen gevraagd, maar het eindresultaat is
het meer dan waard.’’
JULLIE
HEBBEN
GEBRUIK
GEMAAKT VAN SUBSIDIE.
IS DIT VOOR ANDEREN OOK
AANTREKKELIJK?
“Investeren in zonne-energie
is een kans die bedrijven nu
kunnen benutten’’, geeft Van
Meerveld aan. “Zolang de SDEsubsidie nog van kracht is, raad
ik bedrijven zeker aan de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.’’ Helaas wordt de subsidie
jaarlijks
afgebouwd,
maar ook de prijzen van zonnepanelen dalen elk jaar. Zolang
het financieel aantrekkelijk is

Inzameling bladafval 2020

AANBIEDINGSREGELS
De bladkorven zijn alleen geschikt
voor bladafval. Er mag geen ander (tuin)afval in zoals coniferenknipsels, dennennaalden, gras en
takken.
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Een overzicht met de locaties staat
op www.putten.nl/bladafval.
HERGEBRUIK
Een deel van het ingezamelde
bladafval gaat naar een composteerbedrijf. Dit bladafval wordt
verwerkt tot compost. Het overige
deel wordt gebruikt als zogenaamde mulchlaag. Een mulchlaag tussen beplanting remt de groei van
onkruid.
BLAD IN BOSGEBIED
In het bosgebied komen geen
bladkorven. Hier mogen inwoners het blad, dat van gemeente-
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en het bedrijf duurzaam is, blijft
het zeker interessant. En natuurlijk levert het veel milieuwinst
op en een positieve uitstraling.
HOE ZOU JE ALS BEDRIJF TOCH
KUNNEN BLIJVEN INVESTEREN
IN DUURZAAMHEID?
Lozeman: “De energie die je
met je zonnepanelen opwekt,
kun je natuurlijk zelf gebruiken.
Bij mij gaat dit vooral om ver-

DUURZAAMHEIDSLENING AANVRAGEN
De gemeente Putten helpt Op deze manier kan er geïnparticulieren graag bij het vesteerd worden in zonnebesparen en opwekken van panelen, maar ook in energieduurzame energie. Particu- besparende maatregelen zoals
lieren kunnen een aantrek- isolatie. De duurzaamheidskelijke lening aanvragen via lening gaat binnenkort over op
de website www.putten.nl/ de naam Toekomstbestendig
Wonen Lening.
duurzaamheid.
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Vanaf maandag 19 oktober plaatst
de gemeente zo’n 65 bladkorven
op dezelfde locaties als voorgaande jaren. U kunt het bladafval hier
gratis in kwijt. De bladkorven
worden geplaatst omdat u het
blad niet uit eigen tuin de weg op
mag blazen. Dit kan namelijk tot
onveilige situaties leiden.

Volgens de neven liggen er prachtige kansen voor duurzame energie.

bomen op particuliere kavels in
de berm valt, op een hoop vegen.
In december wordt dit eenmalig
(machinaal) door de gemeente opgehaald. Het gaat om het gebied dat
wordt begrensd door de Bosrand/
Kastanjelaan, Parklaan, Oude Rijksweg, Julianalaan en Wilhelminalaan. U vindt de plattegrond waarop het bosgebied staat aangegeven
op www.putten.nl/bladafval.
AFVALBRENGSTATION
Half december worden de bladkorven weer verwijderd. De rest
van het jaar kunt u het bladafval
kwijt bij het Afvalbrengstation.

lichting, verwarming en het
aandrijven van de stapmolens.
Een mogelijke optie is het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s, ook omdat veel
van mijn klanten met de auto
komen. Het zou natuurlijk het
mooist zijn om de opgewekte
energie zelf op te slaan of te verwerken. Helaas zijn deze systemen nu nog kostbaar, maar zien
wij mogelijkheden voor de
toekomst. Het is toch prachtig
als je auto, shovel en tractor
straks op jouw eigen stroom
hun werk doen en andere hier
ook gebruik van kunnen maken.
Dit zijn leuke ontwikkelingen,
maar hebben ook weer een zorgvuldige voorbereiding nodig.’’

Verklein de kans op woninginbraak
U wilt niet dat iemand inbreekt en
waardevolle spullen uit uw huis
steelt. Met een paar simpele tips
en aanpassingen, houd u inbrekers
langer buiten.
TIPS VOOR ALS U (EVEN) UW HUIS
UIT GAAT
Leg kostbare spullen uit het zicht.
Laat een lamp aan en sluit alle
ramen. Doe ook de voor- en achterdeur op slot. Heeft uw woning een
gedeelde voordeur, zoals een studentenhuis? Doe dan ook altijd uw
eigen voordeur of kamerdeur op
slot als u naar buiten gaat.

BEVEILIG
UW
HUIS TEGEN
INBREKERS
Wil u uw huis beter beveiligen
tegen inbrekers? Dit kunt u doen:
- gebruik goedgekeurde sloten op
uw ramen en deuren;
- plaats een anti-inbraakstrip bij de
voor- en achterdeur;
- installeer
goede
buitenverlichting, bijvoorbeeld met een
bewegingssensor;
- zorg dat u makkelijk kunt zien wie
er voor uw deur staat, bijvoorbeeld met een deurspion;
- heeft u struiken rondom u huis?
Snoei deze kort, zodat uw huis
voor buren en voorbijgangers
goed te zien is.

U kunt een Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW) certificaat krijgen
voor u woning. Dit kunt u aanvragen via www.politiekeurmerk.nl.
Een beveiligingsexpert controleert
dan of uw woning goed is beveiligd. Ook kan hij extra maatregelen
aanbevelen als dat nodig is.
REGISTREER UW SPULLEN
Lukt het een inbreker toch om uw
huis binnen te dringen? Dan wilt
u uw spullen natuurlijk zo snel
mogelijk terug. Als u uw waardevolle spullen vooraf registreert, is
de kans groter dat u ze na een inbraak weer terugkrijgt. Bovendien
helpt uw registratie bij het opsporen van de daders. Op de website
www.stopheling.nl leest u hoe u
spullen kunt registreren.
HELP OOK MEE AAN EEN VEILIGE
BUURT
Maak afspraken met uw buren om
op elkaars huis te letten als u voor
langere tijd weg bent. Ook kunt u
met de buurt een WhatsAppgroep
maken om informatie uit te wisselen. Bijvoorbeeld over een inbraak of iemand die zich verdacht
gedraagt. Bel ook altijd 112 bij een
verdachte situatie.
MELD U AAN VOOR DE WEBINAR
Op woensdag 21 oktober om
19.30 uur biedt het CCV een gratis
webinar aan met als thema ‘Maak
het inbrekers niet te makkelijk’.
Hier hoort u alles over inbraakwerkende maatregelen en het
Politiekeurmerk
Veilig
Wonen
(PKVW). U kunt na afloop van de
presentatie ook vragen stellen aan
de experts van het CCV en de politie. Meld u aan via www.hetccv.nl/
webinarinbraakpreventie.

Rijbewijs aanvragen
Door het coronavirus kunt u alleen
op afspraak uw rijbewijs aanvragen
bij de Servicebalie in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u online of
telefonisch een afspraak maken.
MEENEMEN BIJ UW AFSPRAAK
Vergeet niet om het volgende mee
te nemen bij uw afspraak:
- uw huidige rijbewijs;
- een recent, goedgelijkende kleurenpasfoto volgens de richtlijnen
van de Rijksoverheid. De pasfoto mag maximaal 6 maanden
oud zijn op het moment van de
aanvraag;
- een geldig identiteitsbewijs als
er geen rijbewijs getoond kan
worden.
KOSTEN
Voor het aanvragen van een rijbewijs betaalt u € 40,65. Bij een
spoedaanvraag betaalt u € 34,10
extra. De kosten dient u bij de
aanvraag in het gemeentehuis te
betalen.
RIJBEWIJS OPHALEN
Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs ophalen bij de gastvrouw
in het gemeentehuis. Denkt u eraan om ook hiervoor een afspraak
te maken?

MET SPOED EEN RIJBEWIJS
NODIG?
Op maandag tot en met vrijdag
kunt u voor 14.00 uur een spoedaanvraag doen. Het rijbewijs ligt
dan in de regel de volgende werkdag na 10.30 uur voor u klaar bij de
gastvrouw in het gemeentehuis.
VERLENING RIJBEWIJS IN
VERBAND MET CORONA
De Europese Commissie heeft
besloten om de geldigheid van
alle Nederlandse rijbewijzen met
9 maanden te verlengen. Dit
geldt voor de rijbewijzen die in de
periode vanaf 1 februari tot en
met 30 november 2020 verlopen.
Die 9 maanden verlenging gaan
in vanaf de verloopdatum op het
rijbewijs. Buiten Europa geldt
deze regeling niet.

AFSPRAAK MAKEN
ą Servicebalie
gemeente Putten
ă (0341) 359 611
Ā afspraken.putten.nl

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING

Afvalbrengstation op
donderdagavond gesloten
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Alleen op afspraak naar het gemeentehuis
Door het coronavirus kunt u tot
het einde van het jaar alleen op
afspraak terecht bij de Publieksbalies in het gemeentehuis. Voor
veel zaken kunt u gelukkig zelf on-

line een afspraak maken. Ga naar
de website www.putten.nl en kies
‘Afspraak maken’. Komt u er niet
uit? Neem dan telefonisch contact
met ons op.

MEER INFORMATIE
ă (0341) 359 611
Ā www.putten.nl
Het winterseizoen komt er weer
aan. Dit betekent dat u gedurende deze periode niet meer op de
donderdagavond terecht kunt op
het afvalbrengstation. De laatste
avondopenstelling in 2020 is op
donderdag 22 oktober.
GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING
Vanaf maandag 26 oktober zijn de
openingstijden als volgt:
- dinsdagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur;

- woensdagmiddag van 13.00
16.00 uur;
- donderdagmiddag van 13.00
16.00 uur;
- vrijdagmiddag van 13.00
16.00 uur;
- zaterdagmorgen van 08.30
12.30 uur.

tot
tot
tot
tot

Bij de start van de zomertijd (eind
maart 2021) kunt u weer op de donderdagavond bij het afvalbrengstation terecht.

Wijzigingen
huisvuilinzameling
Door de aangescherpte coronamaatregelen worden de rijroutes
voor het ophalen van het huisvuil
gewijzigd. Hierdoor kan het zijn
dat uw afval op een ander tijdstip

wordt opgehaald dan u gewend
bent. Zorg ervoor dat uw afval
om 07.30 uur aan de weg staat. De
inzameldagen blijven ongewijzigd.
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VEILIG VERKEER NEDERLAND

TACTUS

Opfriscursus verkeerskennis
Wilt u uw verkeerskennis opfrissen? Dan kunt u zich ook dit jaar
weer opgeven voor de Opfriscursus Verkeerskennis van de afdeling
Ermelo-Putten van Veilig Verkeer
Nederland.
DE CURSUS
De ochtend bestaat uit een theorieles waarbij een instructeur ingaat
op de laatste ontwikkelingen in
het hedendaagse verkeer. Omdat
er door de coronacrisis geen praktische rijproef zal worden afgenomen, kunt u in de middag meedoen
met de volgende activiteiten:
- een rijsimulator;
- een alcoholbril;
- een reactietest.
VOOR WIE?
Inwoners van Ermelo en Putten die

in het bezit zijn van een rijbewijs.
De kosten voor het ochtendprogramma zijn € 5,00 per persoon.
Voor het ochtend- en middagprogramma zijn de kosten € 10,00 per
persoon inclusief een eenvoudige
lunch.
WANNEER?
De opfriscursus is op dinsdag
10 november van 10.00 tot 12.00
uur. De locatie is Theater Stroud,
Brinkstraat 91 in Putten.

Oudercursus ‘Help mijn kind kan niet zonder!’
Veel ouders met kinderen die
verslavende middelen gebruiken voelen zich machteloos. Ze
hebben vaak het gevoel het gedrag
van hun kind niet bij te kunnen
sturen. Dit kost veel energie, slapeloze nachten en lijkt nauwelijks
iets op te leveren. De oudercursus
‘Help mijn kind kan niet zonder!’
van Tactus helpt ouders en opvoeders de regie weer in handen te
krijgen en zich minder machteloos
te voelen.

AANMELDEN
Meld u aan bij de heer M. van den
Brink via het telefoonnummer
06 290 68 243 of e-mail
putten1955@icloud.com.
Graag
zo snel mogelijk aanmelden in
verband met het inhuren van een
rijsimulator.

OVER DE CURSUS
De oudercursus is voor ouders en
opvoeders met kinderen tussen
de 12 en 23 jaar die problematisch
alcohol drinken, drugs gebruiken,
overmatig gamen of gokken.
De cursussen vinden plaats op 10,
17, 24 november, 1 december en
5 januari van 19.00 tot 21.00 uur.
De locatie is de Jan van Vuurenstraat 13 in Nunspeet. Hier is een
grote ruimte beschikbaar zodat
minimaal 1,5 meter afstand gehouden kan worden. De deelname
aan de cursus is gratis.

AANMELDEN
Heeft u iemand in uw omgeving waarvoor dit aanbod
geschikt zou zijn? Of wilt u zelf
deelnemen aan een informatieavond? Meld u aan via de
mail of website.
ā Tactus Verslavingszorg
Ă oudercursusharderwijk@
tactus.nl
Ā www.tactus.nl

DIVERSEN

ACTIVITEITENKALENDER
BINGOAVOND
Ą Zaterdag 17 oktober
20.00 uur
ā ’t Krachtig Huus
Oude Prinsenweg 6C

EENPERSOONS MINIATUUR
Ą Zondag 18 oktober
ā Landgoed Schovenhorst
Ā www.schovenhorst.nl
Voor jong en oud

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

BEKENDMAKINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer:
1. 05-10-2020, Dames Tijssenstraat kavel
N 5517, het bouwen van een woning
(bouwen), W 20/414.
2. 06-10-2020, Emmalaan 6, het kappen van
4 bomen, W 20/415.
3. 06-10-2020, Oud Groevenbeeklaan 14, het
plaatsen van een bijgebouw, W 20/416.
4. 06-10-2020, Knapzaksteeg 31, het plaatsen
van een veranda, W 20/417.
5. 08-10-2020, Blarinckhorsterweg 21, het
vervangen van een rieten kap door een
pannendak, W 20/418.
6. 09-10-2020, Bato’sweg 8 36, het plaatsen
van een terrasoverkapping, W 20/422.
7. 10-10-2020, Emmalaan 23, het kappen van
een boom, W 20/419.
8. 11-10-2020, Nieuwe Laaklaan 9, het kappen
van een beuk en het gedeeltelijk kappen
van een beuk, W 20/420.
9. 11-10-2020, Emmalaan 10, het kappen
van 2 bomen, W 20/421.
Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/
beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.
INGEKOMEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT EN SLOOPWERKZAAMHEDEN
De volgende melding activiteitenbesluit is ingediend:
1. 29-07-2020, Oude Nijkerkerweg 52, het veranderen van de activiteiten.

De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld:
1. 25-09-2020, Arlersteeg 2, het verwijderen
van asbest en het slopen van opslag/berging.
Tegen een melding activiteitenbesluit of 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. 06-10-2020, Jansje Rozendaalstraat 25,
het bouwen van een woning (bouwen,
afwijken bestemmingsplan), W 20/321.
2. 06-10-2020, Voorthuizerstraat 121B, het
bouwen van een werktuigenberging en
opslag van stro en luzerne voor de dieren
(bouwen, afwijken bestemmingsplan),
W 20/346.
3. 06-10-2020, Arlersteeg 8, het bouwen
van een boerenschuur en kapschuur en
het veranderen van een uitweg (bouwen,
uitweg), W 20/358.
4. 06-10-2020, Sprielderhout 7, het bouwen
van een woning met garage (bouwen),
W 20/370.
5. 06-10-2020, Volenbekerweg 24, het plaatsen
van een dakkapel (bouwen), W 20/379.
6. 07-10-2020, Burg. Roosmale Nepveulaan 9, het vervangen van een schuur/carport
door een garage (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 20/312.
7. 08-10-2020, Drieseweg 86, het plaatsen
van een dakkapel (bouwen), W 20/366
8. 08-10-2020, Kelnarijstraat 16A, het plaatsen
van een dakkapel (bouwen), W 20/367.

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.
KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT - UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de volgende ontwerpbeschikking van
donderdag 15 oktober 2020 tot en met
woensdag 25 november 2020 ter inzage ligt:
- Groot Hellerweg 8, het intern wijzigen
van de boerderij en het renoveren van de
schaapsschuren ten behoeve van een bed
and breakfast (activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan en het wijzigen van
een monument).
Wilt u de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken inzien? Dan kunt u een afspraak
maken via telefoonnummer (0341) 359 611.
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht.
Zij moeten worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Putten. In
deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt. Wij maken u erop
attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als ook een
zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

RUIMTELIJKE ORDENING
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BILDERDIJKSTRAAT – GEBIED SCHOOL DE AKKER
Van 15 oktober tot 26 november 2020 ligt
voor iedereen ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Bilderdijkstraat – gebied school De
Akker. Het gaat om het gebied Bilderdijkstraat –
Jacob Catsstraat – P.C. Hooftstraat. Het plan
gaat uit van nieuwbouw van school De Akker
en de bouw van woningen. Op basis van het
nieuwe bestemmingsplan kunnen de volgende
woningen gebouwd worden:
- 24 sociale huurwoningen (beneden/boven
woningen);
- 8 dure koopwoningen (tweekappers);
- 8 sociale koopwoningen (beneden/boven
woningen).
Bij het bestemmingsplan hoort ook een
Beeldkwaliteitsplan; een samenvatting van de
uitgangspunten voor het gebied. Het college
heeft besloten dat voor het plan geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal
in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl
onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKBilderdijkstra-ON01. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op afspraak inzien in het gemeentehuis; bel (0341) 359 768. Ook voor
het stellenvan vragen kunt u bellen met dit
telefoonnummer.
Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze over het plan indienen. Dit kan zowel
schriftelijk als mondeling. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze belt u (0341)
359 768. Een schriftelijke zienswijze kunt u
indienen bij de gemeenteraad van Putten,
Postbus 400, 3880 AK Putten. U kunt ook
mailen info@putten.nl.

