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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
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Regiovervoer ViaVé voor alle
Puttenaren
Woont u in Putten of bezoekt u de
gemeente Putten? ViaVé vervoert u
graag naar uw bestemming. ViaVé is
vervoer van deur tot deur. Het wordt u
aangeboden door zes Noord-Veluwse
gemeenten en de provincie Gelderland.
Voor de Wmo-reiziger
Hebt u een Wmo-indicatie voor sociaal
recreatief vervoer? Dan kunt u gebruik
maken van ViaVé tegen de volgende
tarieven (per 1 januari 2019):
- een opstaptarief van € 0,80;
- € 0,15 per kilometer voor een reisafstand tot maximaal 25 km en voor
verder weg gelegen ‘puntbestemmingen’;
- € 1,50 per kilometer voor reisafstanden tussen 25 en 40 km.

www.putten.nl

Voor de openbaar vervoerreiziger
Kunt u niet reizen met het reguliere
openbaar vervoer, omdat u bijvoorbeeld
aangepast vervoer nodig heeft? Dan
kunt u gebruik maken van ViaVé tegen
de volgende tarieven (per 1 januari
2019):
- een opstaptarief van € 3,15 en € 0,49
per kilometer als het gewone openbaar
vervoer niet beschikbaar is;
- een opstaptarief van € 5,88 en € 0,92
per kilometer wanneer er wel een
dergelijk alternatief is;
- deze tarieven gelden tot een maximale
reisafstand van 20 km. Reist u verder
dan 20 km (tot maximaal 40 km) dan
geldt een kilometertarief van € 1,50.
Reserveren
U kunt 7 dagen per week tussen 06.00

en 01.00 uur gebruik maken van ViaVé.
Reserveer uw rit liefst zo vroeg mogelijk, maar minimaal één uur van te
voren. Dit kan via telefoonnummer
(088) 655 7710 of online op
www.viave.nl. Bij de boeking wordt
de prijs van de rit vermeld.
Op www.viave.nl vindt u ook informatie over de spelregels, de tarieven en
veelgestelde vragen.

www.facebook.com/gemeenteputten
www.twitter.com/gem_putten

Open Monumentendag 2019
gramma. U kunt zich tot maandag
21 januari 2019 aanmelden voor de
informatieavond. Dit doet u door een
e-mail te sturen naar Astrid van Ee:
aaevers@putten.nl.

Oud papier
School Bij de Bron
zaterdag 19 januari (09.30-11.30 uur)
naast de bibliotheek
Ichthusschool
zaterdag 19 januari (09.00-12.00 uur)

Op de bon
De gemeentelijke opsporingsambtenaren hebben de volgende bekeuringen
uitgeschreven:
- 5 voor parkeren zonder (geldige)
parkeerschijf binnen parkeerschijfzone;
- 1 voor parkeren buiten de vakken.

Wegafsluitingen
Wegafsluiting Lariksstraat
Door hijswerkzaamheden is de Lariksstraat (gedeelte Harderwijkerstraat Larikshof) op maandag 21 en dinsdag
22 januari afgesloten voor alle verkeer.
Werkzaamheden Oranjeplein
De Bakkerstraat is op maandag
21 januari afgesloten voor alle verkeer.
Het gaat om het gedeelte vanaf de
doorgang naar het parkeerterrein
Garderenseweg. Ook is de Kerkstraat
aan het begin bij de Dorpsstraat die dag
afgesloten voor alle verkeer.
Dit komt door herbestratingswerkzaamheden op de Garderenseweg (gedeelte
Bakkerstraat - Garderenseweg 3).
Dezelfde dag worden er kabels aangelegd in de Kerkstraat (gedeelte Kerkstraat 25 t/m 39). Daardoor is de
ontsluiting via de Garderenseweg van
de Bakkerstraat en Kerkstraat niet
toegankelijk.

Op zaterdag 14 september 2019 is er
weer een Open Monumentendag.
Trotse bewoners en beheerders van een
monument kunnen hieraan deelnemen
door bezoekers een uniek inkijkje te
geven in (een deel van) hun monument.
Wilt u zich met uw monument
aanmelden voor de Open Monumentendag?
Stuur dan het ingevulde aanmeldingsformulier uiterlijk vrijdag 15 februari
2019 naar Astrid van Ee:
aaevers@putten.nl. U kunt ook wachten
met aanmelden tot na de informatieavond.

Vacatures

De gemeente Putten zoekt voor de
afdeling Dienstverlening:
Medewerkers Servicebalie
(18 uur per week).
Geïnteresseerd? Reageer dan vóór
maandag 28 januari 2019. Kijk voor
meer informatie over deze vacature
op www.putten.nl/vacatures.

Wilt u meer informatie? Of heeft u
suggesties voor het programma?
Dan nodigen wij u van harte uit voor
de informatiebijeenkomst op woensdag
23 januari 2019 om 19.30 uur in Stroud
(Brinkstraat 91). Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u een goede indruk
van de invulling van dag. Ook kunt u
zelf ideeën aandragen voor het pro-

Monumenten geven de geschiedenis
van onze prachtige gemeente weer
Op de Open Monumentendag krijgen
bezoekers de mogelijkheid om deze
geschiedenis te ontdekken. U kunt aan
deze dag deelnemen door uw monument
(gedeeltelijk) open te stellen voor
publiek. Daarnaast kleden wij de dag
aan met een cultureel programma.
Denk bijvoorbeeld aan een verhalenverteller, theater of een dansgroep. De
organisatie van de Open Monumentendag is in handen van de gemeente
Putten, de VVV, het Puttens Historisch
Genootschap en het CultuurPlatform.
Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met
Reinier den Boer via telefoonnummer
(0341) 359 725.

Spreekuur:
een luisterend oor
Maakt u gebruik van een regeling? Een
regeling van de Wmo, de Jeugdwet of
de Participatiewet? Wij zijn benieuwd
naar uw ervaringen. Bent u tevreden?
Of juist niet? Heeft u ideeën wat er
anders zou kunnen? Wij horen het
graag!

Elke derde maandag van de maand bent
u van harte welkom op het spreekuur
van de Participatieraad Putten.
Wij geven de gemeente advies. Met uw
ervaringen, uw verhalen, kunnen wij
betere adviezen geven. Wij bieden een

luisterend oor onder het genot van een
kopje kofﬁe. Graag tot ziens.
Waar? Stroud, Brinkstraat 91 in Putten.
Wanneer? Maandag 21 januari 2019
van 09.00 tot 10.30 uur.
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Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 04-01-2019, Zuiderzeestraatweg 24,
het verplaatsen van inritten (uitweg),
W 19/006.
2. 08-01-2019, Vikariënweg 9,
het plaatsen van een omheining
(bouwen), W 19/007.
3. 08-01-2019, Vikariënweg 9,
het plaatsen van 2 containers
(bouwen), W 19/008.
4. 07-01-2019, Krachtighuizerweg 42/14, het tijdelijk bewonen
van een recreatiewoning (afwijken
bestemmingsplan), W 19/009.
5. 10-01-2019, Strandboulevard 37,
het tijdelijk afwijkend gebruiken van
een stuk grond bij strand Nulde t.b.v.
een besloten evenement (afwijken
bestemmingsplan), W 19/010.
6. 09-01-2019, Prins Hendrikweg 13B,
het plaatsen van een dakkapel
(bouwen), W 19/011.
7. 10-01-2019, Wilhelminalaan 3,
het kappen van 2 bomen (kappen),
W 19/012.
8. 10-01-2019, Pasdijk 1, het plaatsen
van zonnepanelen (bouwen),
W 19/013.
9. 11-01-2019, Roosendaalseweg 206,
het bouwen van een aanbouw (afwijken bestemmingsplan), W 19/014.
10. 11-01-2019, Schoonderbeeklaan 39,
het vernieuwen van een schuur
(bouwen), W 19/015.
11. 12-01-2019, Huinerbroekweg 6,
het kappen van 7 bomen (kappen),
W 19/016.
12. 14-01-2019, Strandboulevard 3A,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 19/017.
13. 10-01-2019, Calcariaweg 11,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 19/018.

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. 19-11-2018, Nijkerkerstraat 63B,
voor het geheel vervangen van het
bedrijfspand door een nieuw
bedrijfspand.
2. 22-11-2018, Veldhoefweg 5, voor
het uitbreiden van de dieraantallen,
twee extra sleuven voor kuilvoer,
een vaste mestopslag en een afdak
waaronder een mini-shovel staat.
3. 12-12-2018, Zuiderzeestraatweg t.o.
nr 6, voor het plaatsen van een
gasreduceerstation 8 naar 4 bar.
De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 19-12-2018, Huddingweg 14, voor
het slopen en verwijderen van asbest
uit een bijgebouw.
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.

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 omgevingsvergunning met
een reguliere voorbereidingsprocedure
is verzonden:
1. 15-01-2019, Beatrixlaan 3, het
vergroten van het woonhuis (bouwen), W 18/428.

Rectificatie

1. 27-12-2018, Harderwijkerstraat t.o.
nr. 19, perceel kad.bek. C 11605.
Dit moet zijn:
27-12-2018, Harderwijkerstraat t.o.
nr. 19, perceel kad.bek. C 11605, het
kappen van 1 boom (kappen),
W 18/415.
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.

Vergadering commissie voor
Verlenging
ruimtelijke kwaliteit
Eén keer per twee weken worden
beslistermijn aanvraag
bouwplannen beoordeeld door de
omgevingsvergunning
commissie voor ruimtelijke kwaliteit.
De beoordeling vindt dan in principe op

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van
de Wabo, moet binnen 8 weken na

ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure),
een besluit worden genomen. Wij
hebben besloten om met toepassing van
artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de
beslistermijn voor onderstaande
aanvraag met 6 weken te verlengen:
1. 09-01-2019, Voorthuizerstraat 246,
het tijdelijk vestigen van een
landwinkel met opslag ( bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 18/382.

VERKEER
Geslotenverklaring
Arlersteeg

Burgemeester en wethouders hebben
een verkeersbesluit genomen om de
gehele Arlersteeg en Leembruggerweg
(gedeelte Oldenallerallee – Arlersteeg)
gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen. Waarbij bestemmingsverkeer en motorvoertuigen die niet sneller
kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
worden uitgezonderd.
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 bestuursrecht 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.

