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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
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Wie maakt een kunstwerk voor een nieuw
Puttens (edel)hert op het Fontanusplein?
De gemeente Putten roept kunstenaars
in Putten en omgeving op om een
kunstwerk te ontwerpen voor een nieuw
Puttens (edel)hert. Het winnende
ontwerp krijgt na de herinrichting van
het Fontanusplein een belangrijke plaats
op het plein.

- Het werk is sfeer verhogend en nodigt
uit tot interactie met bezoekers van het
plein.
- Het werk hoeft niet meer op een
sokkel te staan.
Inschrijven en procedure
De kunstenaars kunnen inschrijven tot
en met 31 maart 2019 via
www.cultuurputten.nl. Zij kunnen hun
ontwerp tot uiterlijk 1 juni 2019
indienen bij de gemeente. Een publieksjury beoordeelt de ingediende ontwerpen. Daaruit selecteert zij maximaal
5 ontwerpen. Daarna beoordeelt een
vakjury de 5 ontwerpen en geeft haar
advies aan het college. Het college kiest
uiteindelijk 1 ontwerp en maakt dit
bekend bij de heropening van het
gemeentehuis.

Puttens (edel)hert
De kunstenaars mogen een nieuwe
interpretatie maken van een Puttens
(edel)hert. Een ontwerp dat refereert aan
het Puttense hert dat sinds 1978, tijdens
de opening van het gemeentehuis
destijds, op een sokkel op het Fontanusplein stond. Door de kwetsbaarheid van
het kunstwerk staat het opgeknapte hert
sinds 2017 niet meer op de sokkel, maar
in de hal van het gemeentehuis.
Opdracht
Het ontwerp moet voldoen aan de
volgende punten hieronder:
- Het werk is herkenbaar of refereert
aan een (edel)hert.

- Het werk is duurzaam, veilig en
stabiel. De materiaalkeuze staat de
kunstenaars vrij.
- Het werk is driedimensionaal.

Meer weten?
Cultuurkust begeleidt de aanbesteding
en procedure. Meer informatie vindt u
op www.cultuurputten.nl.

Een toegankelijke samenleving
voor iedereen
Oud papier
Andreaskerk
vrijdag 22 februari (09.00-17.00 uur)
School De Schuilplaats
zaterdag 23 februari (09.00-12.00 uur)
School De Wegwijzer
donderdag 21 februari (vanaf 11.00 uur)
tot vrijdag 22 februari (15.00 uur)

Collecte
Seibo Werkgroep
18 februari t/m 23 februari
Jantje Beton
25 februari t/m 2 maart

Putten toegankelijk maken voor
iedereen. Daar zetten de gemeente
Putten, Welzijn Putten en de Participatieraad Putten zich voor in. Zij willen
dat mensen met een beperking geen
belemmeringen ervaren om mee te
doen in de samenleving.

Voorbeelden van hindernissen:
- u heeft moeite om brieven te
begrijpen;
- uw rolstoel past niet overal door de
deur;
- u mist signalen in het verkeer omdat u
slechtziend bent.

Wat kan er anders?
Daarover wil de gemeente in gesprek
met ervaringsdeskundige inwoners.
Komt u vaak drempels tegen omdat u
een lichamelijke, verstandelijke of
psychische beperking heeft? Dan
hebben wij uw hulp nodig om deze
drempels weg te nemen. Met uw
ervaring kunt u ons vertellen welke
hindernissen u tegenkomt.

Wilt u vertellen over uw ervaringen?
Neem dan contact op met Aldo Kivits,
beleidsmedewerker van de gemeente
Putten. U bereikt hem via e-mailadres
akivits@putten.nl of telefoonnummer
(0341) 359 643.

- 1 voor parkeren op een camperparkeerplaats;
- 1 voor parkeren op een parkeergelegenheid buiten de vakken;
- 1 voor parkeren zonder (geldige)
parkeerschijf binnen parkeerschijfzone;
- 1 voor parkeren in strijd met parkeerverbod;
- 1 voor handelen in strijd met stopverbod (verbod stil te staan);
- 7 voor handelen in strijd met een
gesloten verklaring;
- 18 voor handelen in strijd met een
gesloten verklaring (vrachtauto’s).

Beschut werk voor mensen
met een arbeidsbeperking

Op de bon
De gemeentelijke opsporingsambtenaren hebben de volgende bekeuringen
uitgeschreven:
- 3 voor het zich bevinden op verboden
terrein;
- 2 voor het niet opruimen van
hondenpoep;
- 1 voor afval weggooien op de
openbare weg;
- 1 voor het verbranden van afval
waardoor de bodem kan worden
verontreinigd of aangetast;
- 3 voor parkeren langs gele
onderbroken streep;
- 1 voor parkeren op de stoep;
- 1 voor parkeren bij een kruispunt op
een afstand van minder dan vijf meter
daarvan;

afspraken te staan om de Puttense
samenleving toegankelijk te maken
voor iedereen. Deze agenda is eind
2019 klaar. Vanaf 2020 kan de gemeente beginnen om de afspraken uit te
voeren. Op naar een inclusieve samenleving!

Wat is het vervolg?
De gemeente Putten werkt aan een
inclusie-agenda. Hierin komen concrete

Soms is het niet mogelijk om te werken
voor een reguliere werkgever. Bijvoorbeeld door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Misschien is werken in een beschutte
werkomgeving dan iets voor u. U werkt
dan onder begeleiding en met aangepaste werkzaamheden.

van het UWV. Op basis van dit advies
besluit de gemeente of u bij de doelgroep voor beschut werk hoort. Als dit
zo is, zorgt de gemeente ervoor dat u
een dienstbetrekking krijgt. Vaak is er
een wachtlijst. De gemeente belt u
wanneer er een geschikte plaats voor
u is.

U vraagt beschut werk aan bij de
gemeente Putten.
De gemeente vraagt vervolgens advies

Meer weten?
Meer informatie over beschut werk
vindt u op www.putten.nl/beschut-werk.

Gemeente Putten

20 februari 2019

Activiteitenkalender
PHG Boekenmarkt
Zaterdag 23 februari 2019
Van 10.00 tot 15.00 uur
Bilderdijkstraat 45
Tegenover de Aldi
www.phg-putten.nl

Uitvoering De Lofstem
Zaterdag 23 februari 2019
Aanvang 19.30 uur
Verenigingsgebouw Steenenkamer
Waterweg 32

Toneelvereniging Ernst en Luim
Zaterdag 23 februari en
zaterdag 2 maart 2019
Aanvang 20.00 uur
Theater Stroud

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

Verkiezingen 2019
Woensdag 20 maart 2019 zijn de
Provinciale Statenverkiezingen en
Waterschapsverkiezingen. Bij de
verkiezing voor de Provinciale Staten
van Gelderland kiezen inwoners van de
provincie de leden. Bij de waterschapsverkiezing kiezen de inwoners van het
waterschap Vallei en Veluwe de leden
van het algemeen bestuur.
De stemlokalen gemarkeerd met é zijn
toegankelijk voor mindervaliden. Iedere
kiesgerechtigde mag zelf bepalen in één
van de stembureaus de stem uit te
brengen. Als u gaat stemmen moet u

naast uw stempas ook een geldig
identiteitsbewijs overleggen. U bent
verplicht dit te tonen aan de voorzitter
van het stembureau. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument
maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Als u zich niet kunt identiﬁceren mag
u niet stemmen.
Meer informatie
Bureau verkiezingen
Verlengde Dorpsstraat 3
3881 BG Putten
T (0341) 359 670
www.putten.nl/verkiezingen2019

Overzicht stemlokalen
1 Cultureel Centrum Stroud
2 Andreaskerk
3 Woonzorgcentrum Elim
4 De Aker
5 Zuiderkerk
6 Verenigingsgebouw Stenenkamer
7 School Schovenhorst
8 School Klein Schovenhorst
9 Woonzorgcentrum De Schauw
10 School De Wegwijzer
11 School De Pelikaan
12 Wijkgebouw De Arendshof
13 De Samaritaan

Brinkstraat 91
é
Voorthuizerstraat 14
é
Engweg 46
é
Fontanusplein 2
é
Beulekampersteeg 3
é
Waterweg 34
Garderenseweg 144
Ingang Bilderdijkstraat (tegenover de Aldi)
Schauwplein 27
é
Groeneveltstraat 127
Boekweitstraat 24
Arendstraat 2
é
Jan Nijenhuisstraat 183
é

Provinciale Statenverkiezingen
Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Putten maakt
bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van provinciale
staten van Gelderland in kieskring
Arnhem op woensdag 20 maart 2019
een kiezer is toegestaan bij volmacht te
stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. MACHTIGING door schriftelijke
aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Bij Bureau verkiezingen van de
gemeente zijn kosteloos formulieren
verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen
stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op
vrijdag 15 maart 2019 door de

3.
4.

5.
6.

kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente,
waar hij/zij op maandag 4 februari
2019 als kiezer is geregistreerd.
Het verzoekschrift kan niet worden
ingediend door de kiezer aan wie al
een kiezerspas is verstrekt.
Degene die zich bereid heeft
verklaard als gemachtigde op te
treden, moet op maandag 4 februari
2019 als kiezer zijn geregistreerd
binnen het gebied waarvoor de
verkiezing geldt.
Bij inwilliging van het verzoek
ontvangt de gemachtigde een
volmachtbewijs.
Een volmachtgever is niet bevoegd
de volmacht in te trekken of zelf aan
de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht
van de STEMPAS of KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die
in dezelfde gemeente als kiezer is
geregistreerd, machtigen om voor
hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas
en laat de kaart door de gemachtigde
medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een
volmachtbewijs omgezette, stempas
of kiezerspas aan de gemachtigde
over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van
een geldig identiteitsbewijs aan de
gemachtigde meegeven. Dit kopie
moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of
kiezerspas, kan tot en met de dag
van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door
overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een
stem door de gemachtigde, door de
volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee)
volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te
worden uitgebracht.

Provinciale Statenverkiezingen
Stemmen met een kiezerspas
De burgemeester van Putten maakt
bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van provinciale
staten van Gelderland in kieskring
Arnhem op woensdag 20 maart 2019
een kiezer is toegestaan zijn/haar stem
uit te brengen in een willekeurig
stembureau in de provincie.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Bureau verkiezingen van de
gemeente zijn kosteloos formulieren

verkrijgbaar voor verzoekschriften
om in een willekeurig stembureau
aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de
stempas (indien reeds verstrekt),
moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart
2019 door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van
de gemeente, waar hij/zij op
maandag 4 februari 2019 als kiezer
is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toege-

staan om bij volmacht aan de
stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek
wordt een kiezerspas verstrekt.
B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst
van de stempas, doch uiterlijk op
dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de
stempas over te leggen bij Bureau
verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag
4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.

2. Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de
stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek
wordt een kiezerspas verstrekt.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan
bij verlies niet worden vervangen. Als u
gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs
overleggen. Als u zich niet kunt
identiﬁceren mag u niet stemmen.
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Waterschapsverkiezingen
Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Putten maakt
bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van het bestuur
van het waterschap Vallei en Veluwe op
woensdag 20 maart 2019 een kiezer is
toegestaan bij volmacht te stemmen.

3.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

4.

A. MACHTIGING door schriftelijke
aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Bij Bureau verkiezingen van de
gemeente zijn kosteloos formulieren
verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen
stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op
vrijdag 15 maart 2019 door de

5.
6.

kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente,
waar hij/zij op maandag 4 februari
2019 als kiezer is geregistreerd.
Het verzoekschrift kan niet worden
ingediend door de kiezer aan wie al
een kiezerspas is verstrekt.
Degene die zich bereid heeft
verklaard als gemachtigde op te
treden, moet op maandag 4 februari
2019 als kiezer zijn geregistreerd
binnen het gebied waarvoor de
verkiezing geldt.
Bij inwilliging van het verzoek
ontvangt de gemachtigde een
volmachtbewijs.
Een volmachtgever is niet bevoegd
de volmacht in te trekken of zelf aan

de stemming deel te nemen.
B. MACHTIGING door overdracht
van de STEMPAS of KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die
in dezelfde gemeente als kiezer is
geregistreerd, machtigen om voor
hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas
en laat de kaart door de gemachtigde
medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een
volmachtbewijs omgezette, stempas
of kiezerspas aan de gemachtigde
over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van
een geldig identiteitsbewijs aan de

gemachtigde meegeven. Dit kopie
moet de gemachtigde aan de
voorzitter van het stembureau laten
zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of
kiezerspas, kan tot en met de dag
van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door
overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een
stem door de gemachtigde, door de
volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee)
volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te
worden uitgebracht.

Waterschapsverkiezingen
Stemmen met een kiezerspas
De burgemeester van Putten maakt
bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van het bestuur
van het waterschap Vallei en Veluwe op
woensdag 20 maart 2019 een kiezer is
toegestaan zijn/haar stem uit te brengen
in een willekeurig stembureau in het
waterschap.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Bureau verkiezingen van de
gemeente zijn kosteloos formulieren

verkrijgbaar voor verzoekschriften
om in een willekeurig stembureau
aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de
stempas (indien reeds verstrekt),
moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart
2019 door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van
de gemeente, waar hij/zij op
maandag 4 februari 2019 als kiezer
is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toege-

staan om bij volmacht aan de
stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek
wordt een kiezerspas verstrekt.
B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst
van de stempas, doch uiterlijk op
dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de
stempas over te leggen bij Bureau
verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag
4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.

2. Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de
stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek
wordt een kiezerspas verstrekt.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan
bij verlies niet worden vervangen. Als u
gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs
overleggen. Als u zich niet kunt
identiﬁceren mag u niet stemmen.

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 11-02-2019, van Oldenbarneveltstraat 165, het aanpassen van de
constructie van een woning (bouwen), W 19/052.
2. 13-02-2019, Broeksteegje 2,
het bouwen van een kalverenschuur
(bouwen), W 19/053.
3. 13-02-2019, Halvinkhuizerweg 43,
het vervangen van de schutting
(bouwen), W 19/054.
4. 11-02-2019, Zuiderveldweg 6,
het organiseren van een evenement
t.b.v. een waterpolotoernooi (afwijken bestemmingsplan), W 19/055.
5. 13-02-2019, Wilhelminalaan 77,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 19/056.
6. 14-02-2019, Bijsterenseweg 21,

het tijdelijk bewonen van het
bijgebouw i.v.m. verbouwing
(afwijken bestemmingsplan),
W 19/057.
7. 14-02-2019, Bijsterenseweg 21,
het wijzigen van de functie van het
bijgebouw naar B & B (afwijken
bestemmingsplan), W 19/058.
8. 15-02-2019, Bato'sweg 6, het
kappen van 1 boom (kappen),
W 19/059.
9. 15-02-2019, Torenlaan 27, het
verbouwen en vergroten van de
woning (bouwen), W 19/060.
10. 15-02-2019, Drieseweg 16, het
plaatsen van een mantelzorgwoning
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/061.
11. 15-02-2019, Voorthuizerstraat 148,
het intensiveren van de activiteiten
van het bedrijf (Milieu), W 19/062.
12. 15-02-2019, Oude Garderenseweg 25A, het kappen van 5 bomen
(kappen), W 19/063.
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 melding activiteitenbesluit
is ingediend (datum binnenkomst,
locatie, activiteit, nummer):
1. 04-02-2019, Nijverheidsweg 4, voor
het plaatsen van een nieuw gasaﬂeverstation van het Type B.
De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 07-02-2019: Dorpsstraat 32-34, voor
het slopen van een garage/berging.
2. 12-02-2019, Hoofdlaan 11, voor het
verwijderen van asbest uit een

woning.
3. 04-02-2019, Burg Roosmale Nepveulaan 6, voor het verwijderen van
asbest uit een garage.
4. 06-02-2019, Bijsterenseweg 13,
voor het verwijderen van asbest uit
agrarische bedrijfsgebouwen.
Tegen een melding activiteitenbesluit of
sloopmelding kan geen bezwaarschrift
worden ingediend. Voor meer informatie kunt u bellen 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.

Gemeente Putten
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Officiële bekendmakingen
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. 11-02-2019, Vurenboomweg 1,
het oprichten van een paardenstal
(bouwen), W 19/019.
2. 11-02-2019, Leijsbornstraat 10,
het maken van een inrit (uitweg),
W 19/021.
3. 11-02-2019, Oude Nijkerkerweg 26,
het bouwen van een schuur (bouwen), W 19/023.
4. 11-02-2019, Hoorneweg 17B,
het gewijzigd uitvoeren van
6 recreatiewoningen (bouwen),
W 19/026.
5. 11-02-2019, Ambachtstraat 7,
het vervangen van poorten en een
hekwerk (bouwen), W 19/030.
6. 11-02-2019, van Lennepstraat 42A,
het aanpassen van de voorgevel
(bouwen), W 19/035.

7. 14-02-2019, Roosendaalseweg 206,
het bouwen van een aanbouw (afwijken bestemmingsplan), W 19/014.
8. 14-02-2019, Korenlaan 1, het
verplaatsen van een in-en uitrit
(uitweg), W 19/022.

Vleessteeg 1 vastgesteld. Het gaat om
een kleinschalige uitbreiding van het
grondwerkbedrijf Van 't Veld. Er wordt
geen extra bebouwing toegestaan. Het
gaat om een aanpassing van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied.

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.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt
ter inzage in het gemeentehuis (bij de
Publiekswinkel aan de Verlengde
Dorpsstraat 3). U kunt het plan inzien
van donderdag 21 februari 2019 tot
4 april 2019 op werkdagen van 08.30
tot 12.30 uur. Tevens kunt u de stukken
op afspraak, telefoonnummer (0341)
359 768, buiten de hiervoor genoemde
uren en op donderdagavond inzien bij
de receptie van het gemeentehuis. Voor
het beantwoorden van eventuele vragen
kunt u een afspraak maken via hetzelfde
telefoonnummer.
U kunt het bestemmingsplan digitaal
inzien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl, onder
nummer NL.IMRO.0273.BPBGVleessteeg1-VA01.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgesteld bestemmingsplan Vleessteeg 1

De gemeenteraad van Putten heeft op
7 februari 2019 het bestemmingsplan

Belanghebbenden kunnen van vrijdag
22 februari 2019 tot vrijdag 5 april 2019
tegen het vastgestelde bestemmingsplan

beroep instellen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Er kan alleen beroep worden
ingesteld door een belanghebbende:
- die tijdig een zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren heeft
gebracht, of
- aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij zijn
zienswijze niet bij de gemeenteraad
naar voren heeft gebracht.
Het bestemmingsplan treedt in werking
op de dag na aﬂoop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn
tevens een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend bij de
voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor
het behandelen van een beroep en/of
verzoek om voorlopige voorziening
wordt een grifﬁerecht geheven.
Het is ook mogelijk om digitaal beroep
in te stellen bij de Raad van State en/of
een voorlopige voorziening te vragen
via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.
Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening
(DigiD). Op de genoemde site staan de
precieze voorwaarden.

