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Algemene informatie
Algemene
informatie
Bezoekadres
Publiekswinkel gemeente Putten
Verlengde Dorpsstraat 3, 3881 BG Putten
Meer informatie: www.putten.nl/contact
Postadres
Postbus 400, 3880 AK Putten
Telefoon
(0341) 359 611
Meldpunt
www.verbeterdebuurt.nl
T (0341) 359 686
Algemeen e-mailadres
info@putten.nl
Algemene openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur
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

Oud papier
Van Damschool
zaterdag 12 januari (09.00-12.00 uur)
School De Pelikaan
donderdag 10 januari (08.30-15.00 uur
en 19.00-20.00 uur)
en vrijdag 11 januari (08.30-14.00 uur)
School Steenenkamer
zaterdag 12 januari
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Eerste straatnamen voor
Rimpeler bekend
De eerste zes namen voor de woonstraatnamen in de nieuwe woonwijk
Rimpeler zijn bekend. De straatnamen
worden vernoemd naar vrouwen die van
grote betekenis zijn geweest voor de
Puttense samenleving.
Ere wie ere toekomt
Het besluit van het college van B en W
voor de vernoeming van deze zes
vrouwen is in lijn met de motie ‘Ere wie
ere toekomt – vergeten vrouwen’ die de
gemeenteraad op 8 november 2018
heeft aangenomen. De zes namen zijn
gekozen op basis van de volgende
redenen:
- Trientje Timmer, Aartje Simon en (de
dames) Jannetje, Hennie en Jannie
Tijssen hebben in de Tweede Wereldoorlog een grote rol gespeeld.
Bijvoorbeeld door onderdak te bieden
aan onderduikers en het verzet te
ondersteunen met onder andere
koerierswerk. De dames Tijssen
hebben gevangen gezeten in Kamp
Westerbork.
- Jansje Rozendaal kon heel goed
vertellen over de oorlog in Putten en
haar eigen ervaringen. Ook was ze
maatschappelijk zeer betrokken door

Online vragenlijst
Er staat een online vragenlijst voor u
klaar op www.muziekinputten.nl. Het
invullen van de korte vragenlijst duurt
maximaal 5 minuten. Uw deelname aan
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haar werk als onderwijzeres, haar
politieke activiteiten en haar inspanningen voor het behoud van het
Puttens dialect.
- Gerritje van Beek is vooral bekend
door haar jarenlange functie als
‘klokkenluidster’ voor de Hervormde
Kerk in Putten en als eigenaresse van
‘het touwwinkeltje’ in de Achterstraat.
- Zuster Joustra is bekend vanwege
haar jarenlange werk als wijkverpleegster en vroedvrouw/verloskundige.
Straatnamencommissie
Eind 2018 heeft de gemeente aan
inwoners van Putten gevraagd om mee
te denken over de straatnaamgeving
voor Rimpeler. Alle reacties met

ongeveer 70 namen zijn op 4 december
2018 beoordeeld door de straatnamencommissie. Deze bestaat onder andere
uit vertegenwoordigers van Stichting
Oktober 44 en het Puttens Historisch
Genootschap. Het college van B en W
heeft het advies van de commissie
overgenomen. In het voorjaar van 2019
overlegt de commissie om de nog
ontbrekende straatnamen in te vullen.
Plattegrond
Op www.putten.nl/rimpeler vindt u een
plattegrond van de nieuwe woonwijk.
Daarop zijn de vastgestelde namen
gekoppeld aan de woonstraten. Omdat
de wijk in fases wordt gebouwd, vindt
de onthulling van de straatnaamborden
later (en fasegewijs) plaats.

Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
De Wmo is een wet op het gebied van
welzijn en zorg. Een belangrijk doel van
de Wmo is meedoen. Dat betekent dat
iedereen, van elke leeftijd, gehandicapten en niet-gehandicapten, met en
zonder problemen, volwaardig mee kan
doen in de samenleving.
Ondersteuning of hulpmiddelen
Vanuit de Wmo heeft u mogelijk recht
op een bepaald hulpmiddel of een vorm
van ondersteuning. Dit worden ook wel
‘voorzieningen’ genoemd. De Wmo
kent de volgende voorzieningen:

Bent u tevreden over
muziekonderwijs?
Wij willen graag weten of u tevreden
bent met het buitenschoolse muziekonderwijs in de gemeente Putten.
Daarom vragen wij iedereen die
muziekles volgt of in groepsverband
muziek speelt mee te doen aan het
onderzoek.

Personen

het onderzoek is vrijwillig en geheel
anoniem. U kunt meedoen tot en met
3 februari 2019.
Uitkomsten
Het onderzoek wordt uitgevoerd door
onderzoeksbureau Enneüs. De uitkomsten worden in maart 2019 bekend
gemaakt op de website www.putten.nl.
Afhankelijk van de uitkomsten van het
onderzoek overweegt de gemeente
Putten of verbetering van het Puttense
muziekonderwijs nodig is.

- begeleiding;
- hulp bij het huishouden;
- kortdurend verblijf;
- rolstoelvoorziening;
- vervoersvoorziening;
- woonvoorziening.
Zorg in natura of persoonsgebonden
budget
Een voorziening wordt geleverd als
zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Zorg in natura
betekent dat de voorziening wordt
geleverd door een organisatie waarmee
de gemeente een contract heeft afgesloten. Als er door de gecontracteerde
organisaties niet aan u de juiste voorziening geleverd kan worden, kunt u
wellicht gebruik maken van een pgb.
U krijgt dan een budget waarmee u zelf
een organisatie de voorziening kunt
laten leveren. Hoe dit precies werkt,
leest u in de folder Persoonsgebonden
budget. U vindt de folder op
www.putten.nl/wmo onder de kop Zorg
in natura (ZIN) en Persoonsgebonden
budget (PGB).
Eigen bijdrage
In het uitvoeringsbesluit van de Wmo
staan regels voor het betalen van een
eigen bijdrage. Die regels gelden voor
alle gemeenten. Dit betekent dat u in
een aantal gevallen een eigen bijdrage
moet betalen. U betaalt de eigen

bijdrage aan het Centraal Administratie
Kantoor (CAK).
De hoogte van de eigen bijdrage is
afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en de gezinssamenstelling. Normaal gesproken betalen
mensen die meer verdienen of meer
vermogen hebben een hogere eigen
bijdrage. U kunt zelf uw eigen bijdrage
berekenen op www.hetcak.nl.
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Weet u zelf niet goed hoe u passende
zorg en/of ondersteuning regelt? Dan
kunt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner denkt met u mee over de hulp
die het beste bij u past en hoe u dit organiseert. De ondersteuning geldt ook
voor mensen uit uw sociale netwerk.
De onafhankelijke cliëntondersteuning
wordt aangeboden door Stimenz. Voor
meer informatie bereikt u Stimenz via
telefoonnummer (088) 784 64 64 of
e-mailadres info.putten@stimenz.nl.
U kunt ook langskomen tijdens het
inloopspreekuur van Stichting Welzijn
Putten. Dit is op maandag, dinsdag en
donderdag van 08.30 uur tot 09.30 uur
op het kantoor aan de Brinkstraat 91.
Kijk voor meer informatie op
www.stimenz.nl/putten.
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Groot onderhoud
Activiteitenkalender
Postweg en Drieseweg
Het groot onderhoud aan de Postweg en
Drieseweg staat gepland voor ná de
zomervakantie. Volgende week beginnen de nutsbedrijven met het vervangen
van alle elektra-, gas- en waterleidingen. Dit werk duurt ongeveer 20 weken.
De gemeente Putten vraagt bewoners te
reageren op het gepresenteerde ontwerp
voor de reconstructie.
Voorlopig ontwerp
Voordat het groot onderhoud aan de
Postweg en Drieseweg kan worden
uitgevoerd, moet het ontwerp definitief
worden vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders. Tijdens de
drukbezochte informatieavond op
20 december 2018 in Stroud is er een
voorlopig ontwerp gepresenteerd voor
de reconstructie. Het voorlopige
ontwerp kan op basis van uw wensen en
ideeën nog worden aangepast. Daarom
horen wij graag uw reactie.
Reacties mogelijk tot 14 januari
U kunt uw mening geven over de
volgende zaken:
- soort wegdek (asfalt of klinkers);
- soort openbare verlichting (er zijn drie
proefopstellingen in de beide straten
geplaatst);
- soort oprit van de plateaus (kleur-

gebruik);
- mogelijke oplossingen voor de
kruisingen Postweg-Drieseweg,
Drieseweg-Pieter Vijgehof en
Drieseweg-Bosrand.
Uiteraard kunt u ook uw ideeën over
andere zaken laten weten, bijvoorbeeld
over het parkeren. In dat geval adviseren wij u om samen met de buren met
een voorstel te komen. Gezamenlijke
ideeën en voorstellen maken een grotere
kans. U kunt reageren tot maandag
14 januari 2019.

PHG Boekenmarkt
Zaterdag 12 januari 2019
Van 10.00 tot 15.00 uur
Bilderdijkstraat 45
Tegenover de Aldi
www.phg-putten.nl

Vaste kaders
Op www.putten.nl/postweg-drieseweg
leest u meer over de plannen en vindt u
de presentatie. Daarin leest u ook de
‘vaste kaders’. Dit zijn onderwerpen die
in principe niet in aanmerking komen
voor inspraak. Dit heeft onder andere te
maken met de eisen voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van
hulpdiensten.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u reageren?
Neem dan gerust contact op met de heer
J.J. van den Hoek via telefoonnummer
(0341) 359 761 of via de email
jjvdhoek@putten.nl.

Open Huis VMBO Putten
Maandag 14 januari 2019
Van 18.30 tot 20.30 uur
Christelijk College Groevenbeek
Locatie Putten
Korenlaan 1

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

Blijf op de hoogte via
onze online nieuwsbrief
De gemeente Putten verstuurt elke week
een online nieuwsbrief. Hierin leest u
het laatste nieuws vanuit de gemeente.
Een makkelijke en snelle manier om op
de hoogte te blijven van wat er in uw
gemeente gebeurt.
Abonneren
Wilt u ook op de hoogte blijven van het
laatste nieuws? Abonneer u dan heel
eenvoudig via
www.putten.nl/nieuwsbrief. Wij vragen
alleen uw voornaam, achternaam en
e-mailadres. Uw gegevens worden
veilig opgeslagen en niet gebruikt voor
andere doeleinden dan de online
nieuwsbrief van de gemeente Putten.
Wilt u zich in de toekomst afmelden,
dan kan dat heel eenvoudig. Onderaan

elke nieuwsbrief zit een afmeldlink.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie@putten.nl of
telefoonnummer (0341) 359 647.

Populair fonds voor duurzaamheidsleningen
weer open
De gemeente Putten stelt op 2 januari
2019 het fonds voor duurzaamheidsleningen weer open. Het fonds bestaat
al sinds 2013 en is in trek bij veel huiseigenaren. Particuliere huiseigenaren
kunnen een goedkope lening afsluiten
om duurzame maatregelen te nemen in
de eigen woning. De gemeenteraad
heeft besloten om het fonds vanaf 2019
te verhogen. Voor het jaar 2019 is in het
fonds € 350.000,00 aan duurzaamheidsleningen beschikbaar.

Duurzaamheidslening
De duurzaamheidslening is een lening
voor particuliere huiseigenaren.
De lening kan worden aangevraagd
voor duurzame investeringen in de
eigen woning. Denk daarbij aan isolatie,

zonnepanelen, warmtepomp, enzovoort.
Het minimale leenbedrag is € 2.500,00
en het maximum is € 25.000,00.
De looptijd bedraagt 10 of 15 jaar
afhankelijk van het geleende bedrag.
Eerder aflossen is boetevrij toegestaan.
Voor één maatregel kan maximaal
€ 10.000,00 geleend worden. Bij het
uitvoeren van meerdere duurzaamheidsmaatregelen geldt een maximaal
leenbedrag van € 25.000,00. Kijk voor
de verdere voorwaarden op de website
van de gemeente: www.putten.nl.
Meer comfort en een lagere energierekening
Er zijn verschillende redenen om de
woning te verduurzamen. Een daarvan
is dat het verduurzamen vaak meer

comfort oplevert. Denk daarbij aan
isolatie van vloeren of ramen. Daarnaast
levert een duurzame investering een
lagere energierekening op. De energielasten gaan omlaag en dat levert een
besparing op in de portemonnee.

Meer informatie
Voor meer informatie over de lening of
het aanvragen van de lening kunt u
contact opnemen met mevrouw
A. Glasbergen. U kunt haar bereiken
via telefoonnummer (0341) 359 785.

Energieloket
De gemeente Putten heeft een eigen
energieloket: www.veluweduurzaam.nl/
energieloket-putten. Het energieloket is
een website die speciaal is ontworpen
voor bewoners in de gemeente Putten.
Op de website is actuele informatie te
vinden over verschillende duurzame
maatregelen. Ook staan er voorbeeldwoningen en een overzicht van aanbieders van duurzame maatregelen.

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):

1.	18-12-2018, Hevelschutterweg 12,
het plaatsen van een loods/ werktuigenberging (bouwen, milieuneutraal
wijzigen), W 18/456.
2.	18-12-2018, Ridderwal 4, het
kappen van 2 bomen (kappen),
W 18/457.
3.	19-12-2018, Korenlaan 2/1, het

kappen van 1 boom (kappen),
W 18/458.
4.	19-12-2018, Papiermakerstraat 25,
het maken van een nieuwe inrit
(uitweg), W 18/459.
5.	19-12-2018, Papiermakerstraat 3,
het vervangen van het kozijn van de
schuur (bouwen), W 18/460.

6.	19-12-2018, Zuiderveldweg 6, het
wijzigen van de toegang tot het
Bosbad (bouwen), W 18/461.
7.	19-12-2018, Lariksstraat 10, het
vergroten van de woning (bouwen),
W 18/463.
8.	20-12-2018, Rimpeler, perceel
kad.bek. N 5214, het bouwen van
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32 woningen (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 18/464.
9.	20-12-2018, Knapzaksteeg 35, het
legaliseren van bestaande stallen
(bouwen), W 18/465.
10.	24-12-2018, Tolweg 5, het bouwen
van een schuur (bouwen), W 18/466.
11.	24-12-2018, Vervoornstraat 66, het
huisvesten van 4 personen (tijdelijke
vergunning, afwijken bestemmingsplan), W 18/467.
12.	27-12-2018, Roosendaalseweg 123,
het gewijzigd uitvoeren van een
reeds vergund bouwplan (bouwen),
W 18/468.
13.	27-12-2018, Nijkerkerstraat 75,
het kappen van 4 bomen (kappen),
W 18/469.
14.	28-12-2018, Garderenseweg 6, het
tijdelijk gebruiken van een pand als
tearoom (tijdelijk afwijken bestemmingsplan), W 18/470.
15.	31-12-2018, Oude Prinsenweg 22,
het vernieuwen van een woning
(bouwen), W 18/472.
16.	03-01-2019, Voorthuizerstraat 90,
het verplaatsen van een vulput
(Milieu), W 19/001.
17.	31-12-2018, Veenwaterweg 3/8, het
tijdelijk bewonen van een recreatiewoning (afwijken bestemmingsplan), W 19/002.
18.	04-01-2019, Schoolstraat 48,
het isoleren van het dak (bouwen),
W 19/003.
19.	04-01-2019, Vleessteeg 1, het
periodiek organiseren van een
auto- en quadcross (afwijken
bestemmingsplan), W 19/004.
20.	04-01-2019, Stenenkamerseweg 37,
het kappen van 2 bomen (kappen),
W 19/005.
Rectificatie:
1.	10-12-2018, Knapzaksteeg 4A,
het bouwen van een woning (bouwen), W 18/443. Dit moet zijn:
10-12-2018, Knapzaksteeg 9A, het
bouwen van een woning (bouwen),
W 18/443.
De aanvragen en de bijbehorende
stukken zijn elke werkdag van 08.30 tot
12.30 uur in te zien bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde
Dorpsstraat 3. 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.	22-10-2018, Terpweg 13, voor het
bouwen van een loods.
2.	15-11-2018, Drosteweg 39, voor het
aanbrengen van sleufsilo's.
3.	07-12-2018, Zuiderzeestraatweg 3,
voor het plaatsen van een mestsilo.

4.	06-11-2018, Waterweg 25, voor het
plaatsen van een loods / werktuigenberging / opslag.
De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1.	12-12-2018, Veenhuizerveldweg 44,
voor het verwijderen van asbest uit
een agrarisch bedrijfsgebouw.
2.	12-12-2018, Bijsterenseweg 21,
voor het slopen van het woonhuis.
3.	12-12-2018, Stenenkamerseweg 65,
voor het verwijderen van asbest uit
een agrarisch bedrijfsgebouw.
4.	27-11-2018: Beekweg 1, voor het
verwijderen van asbest en het slopen
van een berging en veehouderij.
5.	10-12-2018, Knapzaksteeg 9A, voor
het verwijderen van asbest en het
slopen van een voormalige varkensstal.
6.	15-12-2018, Nijkerkerstraat 63B,
voor het verwijderen van asbest en
het slopen van een bedrijfspand.
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.	27-12-2018, Hoge Eng-Oost 18,
het uitbreiden van de winkelruimte/
magazijn (bouwen), W 18/404.
2.	27-12-2018, Nijverheidsweg 4, het
vervangen van stalen keerwanden
(bouwen), W 18/408.
3.	27-12-2018, Nieuwe Prinsenweg 5/5, het kappen van 1 boom
(kappen), W 18/413.
4.	27-12-2018, Spoorstraat 2, het
kappen van 2 bomen (kappen met
herplantplicht), W 18/414.
5.	27-12-2018, Harderwijkerstraat t.o.
nr. 19, perc.kad.bekend C 11605.
6.	02-01-2019, Oude Nijkerkerweg 49,
het plaatsen van zonnepanelen
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 18/395.

7.	02-01-2019, Drosteweg 25, het
bouwen van een omheining en het
plaatsen van 2 hekken (bouwen),
W 18/417.
8.	02-01-2019, Torenlaan 22, het
verbreden van de inrit (uitweg),
W 18/418.
9.	02-01-2019, Harderwijkerstraat 60A, het kappen van 2 bomen
(kappen), W 18/420.
10.	02-01-2019, Waterweg 79, het
kappen van 4 bomen (kappen),
W 18/425.
11.	02-01-2019, Drieseweg, hoek
Bosrand, perc. kad. bek. C 6822, het
tijdelijk inrichten van een opslagvoorziening (afwijken bestemmingsplan), W 18/426.
12.	02-01-2019, Haverstraat 9, het
plaatsen van een afscheidingshek
(bouwen), W 18/427.
13.	02-01-2019, Burg. Roosmale
Nepveulaan 9, het kappen van
6 bomen (kappen met herplantplicht), W 18/434.
14.	02-01-2019, Tolweg 5, het plaatsen
van 3 lichtmasten bij een rijbak
(bouwen), W 18/441.
15.	04-01-2019, Nijkerkerstraat 97,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 18/422.
16.	04-01-2019, Torenlaan 7, het
bouwen van een erker (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 18/424.
17.	04-01-2019, Aalscholverstraat 14,
het verbreden van de inrit (uitweg),
W 18/449.
18.	07-01-2019, Rimpeler, perc. kad.
bek. N 1564, het realiseren van
20 woningen (bouwen), W 18/409.
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 bij de
Publiekswinkel gemeente Putten aan de
Verlengde Dorpsstraat 3. Voor meer
informatie kunt u ook bellen via het
telefoonnummer (0341) 359 724.

VERKEER
Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben
een verkeersbesluit genomen om een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij Molenstraat 45.
Binnen 6 weken na publicatie van dit
besluit kunnen belanghebbenden een
bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders,
Postbus 400, 3880 AK Putten. Voorts
kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuurs-

recht aan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Gelderland worden
verzocht een voorlopige voorziening te
treffen, indien onverwijlde spoed dat
vereist. Het vragen van een voorlopige
voorziening is mogelijk indien binnen
de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

REGELGEVING
Besluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Putten 2019

Het college van burgemeester en
wethouders heeft in zijn vergadering
van 18 december 2018 het Besluit
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Putten 2019 vastgesteld. In
dit besluit staan de tarieven, hoogte van
de persoonsgebonden budgetten en de
eigen bijdrage voor vervoer.
De wijzigingen ten opzichte van 2018
zijn:
1.	De tarieven Pgb Hulp bij het
huishouden worden aangepast. In
het besluit staan de nieuwe tarieven
ingaande per 1 januari 2019. Dit
geldt ook voor de Pgb tarieven
Beschermd wonen.
2.	De eigenbijdrage regeling is
landelijk aangepast, door de opgelegde eigen bijdrage te maximeren
tot € 17,50 per 4 weken.
3.	Het opstaptarief bij het gebruik van
de kortingspas Wmo wordt € 0,80,
verhoogd met
a. een bedrag van € 0,15 per
kilometer voor een reisafstand tot
maximaal 25 kilometer en voor
verder weggelegen puntbestemmingen, en:
b. een bedrag van € 1,50 per
kilometer voor reisafstanden
tussen 25 en 40 kilometer.
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Putten 2019 is
gepubliceerd in het Gemeenteblad van
28 december 2018. Het besluit ligt
tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis ter inzage in het Gemeentehuis Vanenburgerallee bij de afdeling
Samenleving en is ook in te zien via
www.overheid.nl onder Beleid &
regelgeving, wettenbank lokaal. Het
nummer van het besluit is 281265.

