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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
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Onderzoek naar behoefte
Tiny Houses in Putten
Bij de gemeenteraad is een burgerinitiatief Tiny Houses ingediend. Hiermee
werd bedoeld de bouw van goedkope
kleine woningen die zijn aangesloten op
de nutsvoorzieningen. De raadscommissie heeft aangegeven dat zij onder een
Tiny House ook een kleine woning
verstaat, maar dan vanuit het ideële
oogpunt om een zo klein mogelijke
ecologische voetafdruk achter te laten.
Hierbij hoort onder andere een zelfvoorzienende woning.

serieuze belangstelling voor deze
woonvorm?
Is dat het geval, vul dan voor woensdag
27 februari 2019 een korte vragenlijst in
op www.putten.nl/tinyhouses.

Is hier belangstelling voor?
Graag willen wij inventariseren of hier
ook behoefte aan is. Is er in Putten

Aan welke woningen denken we?
- Zelfvoorzienend, klimaatneutraal en
CO2-neutraal (zo min mogelijk

Tiny Houses
Tiny Houses zijn compacte woningen.
Ze worden bewoond vanuit de behoefte
om minder gericht te zijn op consumptie
en een kleinere ecologische voetafdruk
achter te laten.

aangesloten op nutsvoorzieningen).
- Gebouwd van natuurlijke materialen
of materialen die op ecologisch verantwoorde wijze zijn verkregen.
- Woonoppervlak: maximaal 50 m2.
- Oppervlakte kavel: tussen de 100 en
150 m2.
Belangstelling?
Meer informatie over Tiny Houses vindt
u op www.technischwerken.nl. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de
heer R. den Boer via telefoonnummer
(0341) 359 725.

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
Ichthusschool
zaterdag 16 februari (09.00-12.00 uur)

Collecte
Seibo Werkgroep
18 februari t/m 23 februari

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.

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.

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

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Communicatie via e-mailadres
communicatie@putten.nl of telefoonnummer (0341) 359 684.

Bijstandsuitkering
Heeft u geen werk of te weinig geld om
van te leven? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. De
bijstandsuitkering zorgt ervoor dat u de
noodzakelijke kosten om te leven kunt
betalen. Denk hierbij aan eten en
drinken, de huur en de zorgverzekering.
Aanvragen bij het UWV
Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij
het UWV via www.werk.nl. Voor uw
aanvraag heeft u een DigiD nodig. U
vraagt een DigiD aan via www.digid.nl.

Vacatures

De gemeente Putten zoekt voor de
afdeling Staf een:
Veiligheidsadviseur
(36 uur per week).
Geïnteresseerd? Reageer dan vóór
maandag 25 februari 2019. Kijk voor
meer informatie over deze vacature
op www.putten.nl/vacatures.

De gemeente Putten beoordeelt uw
aanvraag
Het UWV stuurt uw aanvraag door naar
de gemeente Putten. De gemeente
beoordeelt of u recht heeft op een
uitkering. Ook beslist de gemeente wat
de hoogte van de uitkering wordt.
Daarnaast krijgt u een uitnodiging van
de gemeente voor een gesprek. In gesprek met u bekijkt de gemeente hoe u
weer zelf een inkomen kunt krijgen.
Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat u

geen bijstandsuitkering meer nodig
heeft. Dit kan bijvoorbeeld door werk,
maar ook door een opleiding.

- Als u een woning deelt met meer
volwassenen, krijgt u mogelijk een
lagere uitkering.

Regels die bij de bijstand horen
- Als u een uitkering ontvangt, bent u
verplicht mee te werken aan activiteiten om werk te vinden.
- Als u niet actief meewerkt, verlaagt de
gemeente mogelijk uw uitkering.

Meer weten?
Meer informatie over uitkeringen vindt
u op www.rijksoverheid.nl. Meer
informatie over de bijstandsuitkering
van de gemeente Putten is te vinden op
www.putten.nl/bijstandsuitkering.

Gemeente Putten
Bloemen voor Adel
Quitaini uit Putten
De Puttense statushouder Adel Quitani
wist onlangs zijn hbo-opleiding bij
Windesheim Zwolle in 1 jaar met
succes af te ronden. Reden voor
wethouder Gerbert Priem om de uit
Syrië afkomstige Adel een bos bloemen
aan te bieden namens het college van
B en W. “Adel heeft echt een topprestatie geleverd”, zo geeft Priem aan.
“Hij is heel snel ingeburgerd en
beheerst onze taal al geweldig. Dat
heeft hem goed geholpen bij zijn
studie”.
Volgens Priem is Adel Quitani een
doorzetter en daarmee een voorbeeld
voor andere statushouders. De wethouder voelt zich ook uitgedaagd door het
verhaal van Adel. “Inburgeren is best
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Activiteitenkalender
Bloemschikcursus
13, 20 en 21 februari 2019
Crea by Gerda
www.crea-by-gerda.nl
Musical Ibiza door Hoef&Zo!
15 en 16 februari 2019
Om 13.30 en 20.00 uur
De Aker
www.hoefenzo.nl
Nabil Aoulad Ayad ‘Monopoly’
Donderdag 14 februari 2019
Theater Stroud

lastig. Als gemeente Putten willen wij
statushouders daarom helpen om snel
als mogelijk onderdeel te worden van
de Puttense samenleving. En dat kan!
Adil is het bewijs”.

Open Dag Heinen Delfts Blauw
Zaterdag 16 februari 2019
Van 11.00 tot 15.00 uur
Industrieweg 7
Delfts aardewerk

Uitvoering De Lofstem
Zaterdag 16 en 23 februari 2019
Aanvang 19.30 uur
Verenigingsgebouw Steenenkamer
Waterweg 32
PHG Boekenmarkt
Zaterdag 23 februari 2019
Van 10.00 tot 15.00 uur
Bilderdijkstraat 45
Tegenover de Aldi
www.phg-putten.nl

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

Commissievergaderingen
Tijdens de renovatie van het gemeentehuis vinden de commissievergaderingen
plaats in de Vaeneveldtstaete (achter
kasteel De Vanenburg, Vanenburgerallee 13).

Commissie Ruimte
De commissie Ruimte van donderdag
14 februari 2019 komt te vervallen
omdat er onvoldoende vergaderstukken
voor deze vergadering zijn.

Commissie Economie,
Bestuur en Openbare
Ruimte
De commissie Economie, Bestuur en
Openbare Ruimte vergadert op maandag 18 februari 2019 vanaf 19.30 uur in
de Vaeneveldtstaete.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
- Burgerinitiatief verkeersremmende
maatregelen Arendstraat
Toelichting: De raad heeft op
10 januari 2019 besloten het burgerinitiatief af te wijzen, omdat het niet tot
de bevoegdheid van de raad behoort.
De raad heeft besloten het burger-

initiatief door te zenden naar het
college van burgemeester en wethouders. Op grond van de Verordening
Burgerinitiatief wordt het burgerinitiatief eerst besproken in de commissie,
zodat de raad eventueel advies aan het
college kan meegeven.
- Bespreeknotitie Burgerparticipatie
Toelichting: Gemeentebelangen heeft
in de raad van 1 november 2018 bij de
behandeling van de Stedenbouwkundige Visie Bilderdijkstraat aangekondigd
met een bespreeknotitie te komen en
verzocht deze te agenderen voor de
commissie EBenO.
- Beleidsregels Doorbouwend
recreatief - Handhaving op
recreatief gebruik
Toelichting: Het college is van plan
om de beleidsregels 'Doorbouwend
recreatief' vast te stellen. Het college
vraagt de commissie EBenO om haar
opmerkingen en suggesties te geven
zodat het college deze mee kan nemen
in de afweging naar de deﬁnitieve
vaststelling van de beleidsregels.

Commissie Samenleving
De commissie Samenleving vergadert
op dinsdag 19 februari 2019 vanaf

19.30 uur in Vaeneveldtstaete.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
- Oprichting Holdingstichting
Openbaar Onderwijs Stichting Proo
Voorstel:
1. In te stemmen met de akte van
oprichting Stichting De Onderwijsalliantie Veluwe en Omstreken
(Stichting Onderwijs Alliantie).
2. In te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Proo.
3. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst voor de
coördinatie van de gemeentelijke
taken ten aanzien van de Holdingstichting, onder intrekking
van de samenwerkingsovereenkomst Stichting Proo (zoals vastgesteld in de raad van 6 februari
2014, invoering toezichtmodel
openbaar onderwijs).
4. Voor de inrichting van het Coördinatiepunt, de portefeuillehouder
onderwijs aan te wijzen als
Vertegenwoordiger van de Raad
in het Coördinatiepunt.
- Visie statushouders gemeente Putten
2019-2023
Voorstel:

1. De ‘Visie en doelstellingen
integratie statushouders gemeente
Putten 2019-2023’ vast te stellen.
2. Voor de uitvoering van deze visie
in de periode medio 2019-medio
2020, een bedrag van € 39.000
beschikbaar te stellen en dit
bedrag te dekken uit de reserve
sociaal domein.

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 of 359 701,
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).

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 01-02-2019, Stenenkamerseweg 39,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 19/045.
2. 04-02-2019, Rimpeler, perceel kad.
bek. N 5341, het bouwen van 19

huurwoningen (bouwen), W 19/046.
3. 04-02-2019, Slangenburg 28, het
bouwen van een carport met berging
(bouwen), W 19/047.
4. 07-02-2019, Kerkstraat 19, het
aanbrengen van gevelreclame
(reclame), W 19/048.
5. 08-02-2019, Beekweg nabij nr. 14,
perceel kad.bek. B 1645, het
plaatsen van een tijdelijke mast
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/049.
6. 08-02-2019, Broekermolenweg nabij

nr. 1, perceel kad.bek. K 2217, het
plaatsen van een tijdelijke mast
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/050.
7. 08-02-2019, Prins Hendrikweg 84,
het kappen van 3 bomen (kappen),
W 19/051.
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
sloopwerkzaamheden

De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 30-01-2019, Stationsstraat 110A,
voor het slopen van de bakkerij.
2. 29-01-2019, Oude Nijkerkerweg 52,
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voor het slopen van een stal.
3. 30-01-2019, Beatrixlaan 4, voor het
verwijderen van asbest uit een
gebouw.
Tegen een sloopmelding kan geen
bezwaarschrift worden ingediend. Voor
meer informatie kunt u ook 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.
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. 04-02-2019, Oude Nijkerkerweg 45A, het bouwen (legaliseren)
van een veranda (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 18/444.
2. 04-02-2019, Hevelschutterweg 12,
het plaatsen van een loods/werktuigenberging (bouwen, milieuneutraal
wijzigen), W 18/456.
3. 04-02-2019, Lariksstraat 10, het
vergroten van de woning (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 18/463.
4. 04-02-2019, Arlersteeg 25, het
tijdelijk gebruiken van een chalet als
beheerderswoning (afwijken
bestemmingsplan), W 18/455.
5. 04-02-2019, Bijsterenseweg 21, het
isoleren van de buitengevel, het
plaatsen van zonnepanelen, zwembad en het aanleggen van een
paardenbak (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 18/451.
6. 06-02-2019, Voorthuizerstraat 246,
het tijdelijk vestigen van een
landwinkel met opslag (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 18/382.
7. 06-02-2019, Knapzaksteeg 35, het
legaliseren van een bestaande
werkplaats en berging (bouwen),
W 18/465.
8. 06-02-2019, Tolweg 5, het bouwen
van een schuur (bouwen, afwijken

bestemmingsplan), W 18/466.
9. 06-02-2019, Vervoornstraat 66, het
huisvesten van 4 personen (tijdelijke
vergunning, afwijken bestemmingsplan), W 18/467.
10. 07-02-2019, Roosendaalseweg 123,
het gewijzigd uitvoeren van een
reeds vergund bouwplan (bouwen),
W 18/468.
11. 07-02-2019, Zuiderzeestraatweg 24,
het verplaatsen van inritten (uitweg),
W 19/006.
12. 07-02-2019, Huinerbroekweg 6
(nabij), het kappen van 9 bomen
(kappen), W 19/016.
13. 07-02-2019, Papiermakerstraat 3,
het vervangen van het kozijn van de
schuur (bouwen), W 18/460.
14. 07-02-2019, Krachtighuizerweg 30/2, het plaatsen van zonnepanelen (bouwen), W 18/438.
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.

Verleende uitgebreide
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende beschikkingen
zijn verzonden:
1. 08-02-2019, Voorthuizerstraat 190,
het nieuwbouwen van een bedrijfsruimte en aanleggen van een
parkeerterrein (bouwen, uitweg,
afwijken bestemmingsplan, milieu),
W 18/151.
Deze beschikkingen liggen vanaf de dag
na deze publicatie gedurende 6 weken
ter inzage bij de Publiekswinkel
gemeente Putten aan de Verlengde
Dorpsstraat 3. Tegen het besluit op de
aanvraag om een omgevingsvergunning
die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure is voorbereid, kan binnen
6 weken, ingaande de dag nadat het
besluit ter inzage is gelegd, beroep
worden aangetekend. Het schriftelijke
beroepschrift moet worden ingediend
bij Rechtbank Gelderland, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem. Er kan uitsluitend beroep
worden ingesteld door:

-

-

-

belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
de adviseurs die gebruik hebben
gemaakt van de mogelijkheid advies
uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking;
belanghebbenden die het niet eens
zijn met onderdelen die gewijzigd
zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De beschikkingen zijn gedurende de
termijn van terinzagelegging elke
werkdag van 08.30 tot 12.30 uur in te
zien bij de Publiekswinkel gemeente
Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3.
U kunt ook even bellen, telefoonnummer (0341) 359 724.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpwijzigingsplan
Kloosterweg 11-13

Van 14 februari 2019 tot 28 maart 2019
ligt de publiekswinkel voor eenieder ter
inzage het ontwerpwijzigingsplan
Kloosterweg 11-13. Het perceel heeft
op dit moment een agrarische bestemming. Met het ontwerpwijzigingsplan
wordt een functieverandering van
agrarisch naar wonen mogelijk gemaakt. Daarnaast voorziet het plan in
het toevoegen van één extra woning en
verschillende bijgebouwen door de inzet
van sloopmeters. Met het slopen van
een agrarische schuur worden deze
sloopmeters verkregen.
Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter
inzage in bij de Publiekswinkel aan de
Verlengde Dorpsstraat 3. U kunt het
plan inzien op werkdagen van 08.30 tot
12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 785, kunt u de stukken
buiten de hiervoor genoemde uren
inzien. Het wijzigingsplan is ook
digitaal te raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
IMRO-nummer van het wijzigingsplan
is NL.IMRO.0273.WPBGKloosterweg11-ON01. Voor het beantwoorden
van eventuele vragen kunt u bellen naar
hetzelfde telefoonnummer.
Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als
mondeling zienswijzen over het
ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden
gemaakt bij het college van B en W.

Vastgesteld wijzigingsplan
Snijderssteeg 9

Burgemeester en wethouders hebben op
29 januari 2019 het wijzigingsplan
Snijderssteeg 9 vastgesteld. Het
bestemmingsplan maakt een functieverandering van agrarisch naar wonen
mogelijk. De bedrijfswoning wordt
omgezet naar een burgerwoning en er
wordt een extra bouwkavel toegevoegd.
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt ter
inzage in de Publiekswinkel aan de
Verlengde Dorpsstraat 3. U kunt het
plan inzien van 14 februari tot 28 maart
2019 op werkdagen tussen 08.30 tot
12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 732, kunt u de stukken
buiten de hiervoor genoemde uren en op
donderdagavond inzien. Het wijzigingsplan is ook digitaal in te zien via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
IMRO-nummer van het wijzigingsplan
is NL.IMRO.0273.WPBGSnijderssteeg9-VA01. Voor het beantwoorden
van eventuele vragen kunt u een
afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.
Van 15 februari tot 29 maart 2019
kunnen belanghebbenden tegen het
wijzigingsplan 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 het
college naar voren heeft gebracht,
of;
- aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij zijn
zienswijze niet bij het college naar
voren heeft gebracht.
Het wijzigingsplan treed 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 vindt u
de precieze voorwaarden.

