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Afvalkalender 2020:
laatste papieren editie
Binnenkort ontvangt u de Afvalkalender
2020. Dit is de laatste afvalkalender die
we huis-aan-huis op papier uitdelen.
Veel inwoners maken al gebruik van de
website www.mijnafvalwijzer.nl of de
Afvalwijzer app van AddComm.
Wijzigingen gedurende het jaar zijn
voor de gemeente online makkelijk door
te voeren. Zo heeft u via de website
www.mijnafvalwijzer.nl en via de app
altijd de juiste informatie.

Meer informatie
Op de Afvalkalender 2020 en op de
website www.mijnafvalkalender.nl vindt
u meer informatie over de tarieven,
afvalzakken, verkoopadressen en
aanbiedingsregels. De Afvalkalender
geeft ook informatie over het Afvalbrengstation en het laten ophalen van

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
en
17.00-20.00 uur
Vrijdag:
08.30-12.30 uur
Meldpunt openbare ruimte
www.verbeterdebuurt.nl

Oud papier
Van Damschool
zaterdag 14 december (09.00-12.00 uur)
School Huinen
donderdag 12 december (12.00 uur) tot
zaterdag 14 december (11.00 uur)
School Steenenkamer
zaterdag 14 december
School De Wegwijzer
donderdag 12 december
(vanaf 11.00 uur) tot
vrijdag 13 december (15.00 uur)

Wegafsluitingen
Winterfeest
Het centrum is op zaterdag 14 december
van 09.00 tot 21.00 uur afgesloten voor
alle verkeer. Het gaat om de volgende
wegen: Kerkstraat (gedeelte Dorpsstraat-Achterstraat) en Dorpsstraat
(gedeelte Kerkstraat-Achterstraat). De
reden is het evenement Winterfeest.
Garderenseweg
De Garderenseweg voor Restaurant
De Waag (gedeelte Kerkstraat tot
nummer 9) is op zaterdag 14 december
van 16.00 tot 00.00 uur afgesloten voor
alle verkeer. De reden is het evenement
Winterfeest.

Weghalen bladkorven
Vanaf maandag 16 december (week 51)
haalt de gemeente de geplaatste bladkorven weer weg.

Gebruikt u de app nog niet?
Download de gratis app ‘Afvalwijzer’
van AddCom als u gebruik maakt van
een smartphone. Via de app ziet u
makkelijk wanneer welk afval wordt
opgehaald. Ook vindt u hier het
AfvalABC met meer informatie over de
verschillende afvalstromen. Heeft u
hulp nodig bij het instellen van de app?
De medewerkers in het gemeentehuis
helpen u graag.

grof afval. Heeft u bruikbare spullen
die u niet meer gebruikt? Deze kunt u
inleveren bij de kringloopwinkels
in Putten.

Verspreiding Gemeentegids 2020
via afhaalpunten

In 2020 verschijnt er weer een gemeentegids. We verspreiden de gemeentegids
begin februari via 11 verschillende
locaties in de gemeente Putten. In tegenstelling tot voorgaande jaren verspreiden wij de gemeentegids dus niet langer
huis-aan-huis. De exacte uitgiftedatum
van de gemeentegids is nog niet bekend.

Zodra deze bekend is informeren wij
u hierover via de Informatiepagina,
website, Facebook en Twitter. Zo weet
u precies wanneer u een exemplaar
kunt afhalen.

De gemeentegids 2020 informeert u
over de dienstverlening van de gemeen-

te en het gemeentebestuur. Ook is de
zorgwijzer opgenomen in de nieuwe
gids en staan er adressen in van bedrijven, scholen, verenigingen en clubs in
onze gemeente. De foto’s in de gemeentegids zijn wederom grotendeels
afkomstig van inwoners van de
gemeente Putten.

Risico sociale uitsluiting kinderen
Op dit moment leven er steeds meer
gezinnen met een laag inkomen. Dit
zorgt voor een situatie waarin er
dagelijkse spanning is over het al dan
niet kunnen voorzien in de eerste
levensbehoeften.

deelnemen aan activiteiten op school en
in het sociaal-maatschappelijke leven.
Als ‘meedoen’ onmogelijk wordt door
ﬁnanciële redenen, krijgen deze
kinderen niet de mogelijkheid om zich
volledig te ontplooien.

Voor kinderen in deze gezinnen bestaat
er een reëel risico op sociale uitsluiting.
Dit komt omdat ze om ﬁnanciële
redenen niet of onvoldoende kunnen

In de gemeente Putten is Leergeld
Randmeren daarom actief om alle
kinderen gelijke kansen te geven om
mee te doen aan de samenleving. Kijk

voor meer informatie op de website
www.leergeldrandmeren.nl.

30 dagen geen alcohol: doe mee!
Drinkt u weleens alcohol? En bent u
benieuwd wat er gebeurt als u daar even
mee stopt? Doe dan vanaf 1 januari
2020 mee aan IkPas.
Veel mensen drinken alcohol. Op
feestjes, na het sporten, tijdens het eten,
na het werk of voor het slapen gaan.
Misschien vindt u het gezellig, drinkt u
omdat u stress hebt of omdat u zich
eenzaam voelt. Alcohol drinken is voor
veel mensen een gewoonte geworden,
waar ze niet meer zo vaak bij stilstaan.

Maar wist u ook dat (tijdelijk) stoppen
met alcohol veel voordelen heeft?
- Het scheelt geld.
- Je voelt je ﬁtter.
- Je slaapt beter door.
- Je kunt altijd autorijden, ook na een
feestje.
Gaat u de uitdaging aan?
Ervaar zelf welke voordelen IkPas voor
u heeft. Doe op 1 januari ook mee.
Inschrijven kan op www.ikpas.nl.
Daarnaast ondersteunt IkPas u via een
app, Facebook (ikpasnl), Twitter
(@ikpasnl) en Instagram (ikpasnl). Na
inschrijving kunt u gratis advies krijgen
van een IkPas coach. Zo helpt IkPas u
om het 30 dagen vol te houden.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de
website www.ikpas.nl.

Vacature

De gemeente Putten zoekt voor de
afdeling Ruimte een:
Beleidsmedewerker Landbouw
(21,6 uur per week).
Geïnteresseerd? Reageer dan vóór
maandag 6 januari. Kijk voor meer
informatie over deze vacature op
www.werkenbijblnp.nl.

Gemeente Putten
Wij helpen u graag…

Dit artikel maakt onderdeel uit van de
serie ‘Wij helpen u graag!’. Hierin
vertellen wij over de gewijzigde
dienstverlening in het vernieuwde
gemeentehuis. Sinds de opening van
het vernieuwde gemeentehuis zijn er
ruimere openingstijden en is de dienstverlening verbeterd. En voor veel
vragen kunt u nu terecht bij de
Servicebalie.

Gevonden en verloren voorwerpen
Heeft u sleutels gevonden, dan kunt u
deze afgeven bij de Servicebalie in het
gemeentehuis. De sleutels worden 3
maanden bewaard. Ben u een sleutels
kwijt? Kom langs of bel de Servicebalie
via telefoonnummer (0341) 359 611,
misschien zijn uw sleutels gevonden.
Wist u dat…
Iets anders verloren of gevonden?
U kunt een gevonden of verloren
voorwerp, zoals een portemonnee,
tas of kentekenplaat ook online
melden of zoeken via de landelijke
website www.verlorenofgevonden.nl.

Kijkdag gevonden fietsen
De gemeente Putten houdt op zaterdag
14 december 2019 tussen 13.30 en
15.00 uur een ﬁetskijkdag. Bent u een
ﬁets kwijtgeraakt? Kijk dan of de
vermiste ﬁets bij het oude politiebureau
aan de Brinkstraat 67/69 staat.

of de ﬁetssleutel het oude politiebureau
bezoeken. U dient ook een geldig
legitimatiebewijs te tonen. Medewerkers van de gemeente begeleiden u ter
plekke bij het zoeken naar uw ﬁets. Een
afspraak maken is niet nodig.

De kijkdag is uitsluitend bedoeld voor
inwoners van Putten die aangifte
hebben gedaan bij de politie. Bent u uw
ﬁets kwijt? Dan kunt u tijdens de
kijkdag op vertoon van een procesverbaal, aankoopbewijs van de ﬁets en/

Staat uw ﬁets er niet tussen? Dan kunt
u een bod doen op de gevonden ﬁetsen
die bij het oude politiebureau staan.
Heeft u vragen over de ﬁetskijkdag?
Neem dan contact met ons op via
telefoonnummer (0341) 359 757.
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Activiteitenkalender
Kerstworkshop Crea by Gerda
In de periode: 26 november t/m
18 december
M 06 373 57 997
www.crea-by-gerda.nl
Kerstworkshops
9 t/m 14 december
Voor aanmelding: 06 154 39 291
Team MMKH
www.700km.nl
PHG Boekenmarkt
Zaterdag 14 december
Van 10.00 tot 15.00 uur
Bilderdijkstraat 45
Tegenover de Aldi
www.phg-putten.nl

Kerstconcert Fontanus
Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor
Fontanus
Vrijdag 20 december
19.30 uur
Gereformeerde Kerk
Sagambiara Walk
Zaterdag 21 december
09.00 uur
De Peppelhoeve
www.sgbw.nl
Christmas 4 You
Koor Contagio
Zondag 22 december
16.00 uur
Stroud, Brinkstraat 91

Brocante Route Putten
Zaterdag 14 december
Van 10.00 tot 16.00 uur
Bato’sweg 15
www.vvvputten.nl

Kerstbomen wandeling
21 en 22 december
14.00 uur
Landgoed Schovenhorst
www.schovenhorst.nl

Kerstconcert Kinder- en Tienerkoor
de Jonge Luitjes
Maandag 16 december
18.30-19.30 uur
R.K. Kerk
Brinkstraat 85

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

Commissievergaderingen
Commissie Economie,
Bestuur en Openbare
Ruimte

De commissie Economie, Bestuur
en Openbare Ruimte vergadert op
16 december vanaf 20.00 uur in de
Raadzaal van het gemeentehuis. Op de
voorlopige agenda staan de volgende
onderwerpen:
Verkeersveiligheid provinciale wegen
N303 en N798
- Toelichting: in de raadsinformatiebrief
van 24 oktober 2019 heeft het college
de actuele stand van zaken rond de
verkeersveiligheid op de provinciale
wegen N303 en N798 met de raad
gedeeld. Tijdens de begrotingsraad op
14 november 2019 hebben meerdere
fracties aangegeven de raadsinformatiebrief inhoudelijk te willen bespreken.

Vaststelling bestemmingsplan
Wallenbergstraat
Voorstel:
1. Instemmen met de plannen voor de
ontwikkeling van 26 woningen met
bijbehorende (parkeer)voorzieningen aan de Wallenbergstraat,
daarnaast;
2. akkoord gaan met de voorgestelde
ambtshalve wijzigingen van de
verbeelding en de gemeentelijke
reactie op de binnengekomen
zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan;
3. het bestemmingsplan Wallenbergstraat gewijzigd vaststellen, met
toepassing van de Crisis- en
herstelwet en de coördinatieregeling;
4. geen exploitatieplan voor de locatie
Wallenbergstraat vaststellen.

Startnotitie Regionale Energiestrategie
- Voorstel: de startnotitie Regionale
Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe
vast te stellen.

Bestemmingsplanwijziging
Driestweg 10
Voorstel:
1. Het ontwerpbestemmingsplan
Driestweg 10 vast te stellen;
2. bij dit bestemmingsplan geen
exploitatieplan vast te stellen.

Commissie Ruimte

Commissie Samenleving

De commissie Ruimte vergadert op
12 december vanaf 19.30 uur in de
Raadzaal van het gemeentehuis. Op de
voorlopige agenda staan de volgende
onderwerpen:

De commissie Samenleving vergadert
op 17 december vanaf 19.30 uur in de
Raadzaal van het gemeentehuis. Op de
voorlopige agenda staan de volgende
onderwerpen:

Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet nieuwbouw basisschool De Akker
Voorstel: een voorbereidingskrediet van
€ 300.000 beschikbaar te stellen voor
het opstellen van een aanbestedingsgereed bouwplan voor basisschool
De Akker.
Verordening Sociaal Domein
(omgekeerde verordening)
Voorstel:
1. De Verordening Sociaal Domein
vaststellen.
2. Ingangsdatum van de verordening
vaststellen op de eerste van de
maand volgend op de publicatie.
3. De volgende verordeningen intrekken:
• Verordening tegenprestatie
Participatiewet;
• Re-integratieverordening Participatiewet Ioaw en Ioaz 2017;
• Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente
Putten 2017;
• Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet;
• Verordening loonkostensubsidie
Participatiewet;
• Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz gemeente
Putten 2017;
• Verordening jeugdhulp gemeente
Putten 2018;
• Verordening maatschappelijk
ondersteuning 2018;

• Verordening Cliëntenparticipatie
Participatieraad Sociaal Domein.
Minimabeleid
Toelichting: In de raadsinformatiebrief
van 6 november 2019 heeft het college
de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek over minimabeleid gemeente Putten. Tijdens de
begrotingsraad op 14 november 2019
hebben meerdere fracties aangegeven
de raadinformatiebrief inhoudelijk te
willen behandelen.

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,
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).
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OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 03-12-2019, Zuiderzeestraatweg
12A, het kappen van 5 bomen
(kappen), W 19/424.
2. 03-12-2019, Bijsterenseweg 11,
het kappen van 2 bomen (kappen),
W 19/425.
3. 03-12-2019, Rimpeler kavel 3,
perceel kad.bek. N 5447 (ged.),
het bouwen van een woning Rimpeler kavel 3 (bouwen), W 19/426.
4. 03-12-2019, Papiermakerstraat 23,
het plaatsen van een schutting
(bouwen), W 19/427.
5. 03-12-2019, Strandboulevard 3,
het gedeeltelijk verbouwen van het
zalencentrum van het Postillion hotel
(bouwen), W 19/428.
6. 05-12-2019, Waterweg 19, het
legaliseren van de bestaande
buitenbak en galoppeerbaan, het
uitbreiden van de buitenbak, het
aanleggen van een grondwal, het
kappen van 6 bomen (afwijken
bestemmingsplan, aanleg, kappen),
W 19/429.
7. 05-12-2019, Stenenkamerseweg
45A, het vernieuwen van de kas en
het legaliseren van de bestaande
tunnelkas (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 19/430.
8. 03-12-2019, Harderwijkerstraat 71,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 19/431.

9. 08-12-2019, Kerkstraat 100, het
tijdelijk afwijkend gebruiken van het
pand t.b.v. detailhandel (afwijken
bestemmingsplan), W 19/433.
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) 359 611.
Tegen deze aanvragen kan nog geen
bezwaar/beroepschrift worden ingediend.

Verleende reguliere
omgevingsvergunningen

De volgende omgevingsvergunningen
met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 02-12-2019, Bilderdijkstraat 63, het
vervangen van een dakkapel
(bouwen), W 19/377.
2. 02-12-2019, Veldstraat 15, het
verhogen van de nok met een
dakkapel (bouwen), W 19/382.
3. 02-12-2019, Burg. Roosmale
Nepveulaan 3, het kappen van 6
bomen (kappen), W 19/381.
4. 02-12-2019, Stationsstraat 122,
het plaatsen van een erker (bouwen),
W 19/388.
5. 06-12-2019, Peppelerweg 51 A, het
vervangen van een poort en hekwerk
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/360.
6. 06-12-2019, Papiermakerstraat 23,
het maken van een oprit (uitweg),
W 19/412.
7. 06-12-2019, Wilhelminalaan 2, het
kappen van 9 bomen (kappen met
herplantplicht), W 19/365.
8. 06-12-2019, Drieseweg 51, het

uitoefenen van een bedrijf aan huis
(afwijken bestemmingsplan),
W 19/391.
9. 06-12-2019, Potgieterstraat 13, het
plaatsen van een dakkapel (bouwen),
W 19/401.
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) 359 611.

WET MILIEUBEHEER
RECTIFICATIE
Maatwerkvoorschriften
In de advertentie van woensdag 20
november 2019 is een verkeerde datum
geplaatst.
- 18-02-2019, Waterweg 50, het
opleggen van maatwerkvoorschriften
met betrekking tot het aspect geluid.
Dit moet zijn:
- 22-10-2019, Waterweg 50, het
opleggen van maatwerkvoorschriften
met betrekking tot het aspect geluid.
Belanghebbenden kunnen tegen een
besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen zes weken na
verzending van het besluit schriftelijk

een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK te Putten.
De beschikkingen zijn elke werkdag van
08.30 uur tot 12.30 uur in te zien bij het
Loket Ruimte in het gemeentehuis. U
kunt ook even bellen, telefoonnummer
(0341) 359 724.

REGELGEVING
Beleidskader recreatie
gemeente Putten

De gemeenteraad van Putten heeft op 5
september het Beleidskader recreatie
vastgesteld. Het beleidskader is bedoeld
om de verblijfsrecreatie in Putten en het
recreatieve landschap te verbeteren. In
het beleidskader staan instrumenten
waar recreatieondernemers gebruik van
kunnen maken. De inzetbaarheid van de
instrumenten is afgestemd op de
gebieden: Koudhoorn, Krachtighuizen
en Huinen. Per gebied is in het beleidskader een visie opgenomen. De visie
richt zich op het behalen van een
gewenst eindbeeld in de komende
periode van 15-20 jaar.
Het beleidskader kunt u inzien op het
gemeentehuis of via de gemeentelijke
website www.putten.nl (het beleidskader
staat onder ruimtelijk beleid). Voor meer
informatie over het beleidskader kunt u
contact opnemen met de heer
M. Struijs (0341) 359 732 of de heer
J. Doornbos (0341) 359 731. Het
beleidskader treedt in werking per
12 december 2019.

