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Algemene
informatie
Algemene informatie
Bezoekadres
Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
Postadres
Postbus 400, 3880 AK Putten
Telefoon
T (0341) 359 611
E-mailadres
E info@putten.nl
Website
W www.putten.nl
Sociale media
Facebook: gemeenteputten
Twitter: @gem_putten
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

Coronavirus
Houd www.putten.nl/coronavirus in de
gaten voor de actuele ontwikkelingen.

Oud papier
School De Schuilplaats
zaterdag 21 maart (09.00-12.00 uur)
School De Wegwijzer
donderdag 19 maart (vanaf 11.00 uur)
tot vrijdag 20 maart (15.00 uur)

Collecte
ReumaNederland
16 t/m 21 maart
ZOA
23 t/m 28 maart

Wegafsluitingen
Da Costastraat
De Da Costastraat (gedeelte Jacob
Catsstraat tot Da Costastraat 60) is
vanaf donderdag 19 maart tot en met
vrijdag 3 april afgesloten voor alle
verkeer. De reden is groot onderhoud.
Kruising Huinerenkweg-Huinerweg
De kruising van de HuinerenkwegHuinerweg is vanaf dinsdag 24 maart
tot en met donderdag 26 maart afgesloten voor alle verkeer. Dit komt
door werkzaamheden.
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Alleen op afspraak naar het gemeentehuis
Vanaf maandag 23 maart 2020 kunt u
alleen op afspraak terecht in bij de
publieksbalies van de gemeente Putten.
Het gaat om een tijdelijke maatregel
tenminste tot 6 april 2020.

komende weken op een adequaat peil te
kunnen blijven houden. Dit geldt voor
al uw bezoeken: dus zowel voor een
paspoort, rijbewijs, uitkering of
bijvoorbeeld een omgevingsvergunning.

Het maken van een afspraak is nodig
om de dienstverlening ook in de

U kunt voor veel zaken online een
afspraak maken via de website

https://afspraken.putten.nl.
Lukt dat niet? Dan kunt bellen met
(0341) 359 611 of een e-mail sturen
naar info@putten.nl.
Houd www.putten.nl/coronavirus in de
gaten voor de actuele ontwikkelingen.

Geboorteaangifte kan nu volledig digitaal
Het is vanaf nu mogelijk om de geboorte van uw kind volledig digitaal
aan te geven bij de gemeente Putten.
Het was al mogelijk om online aangifte
te doen van geboorte, alleen moest u
binnen 3 werkdagen nog naar het
gemeentehuis komen om uw handtekening onder de geboorteaangifte
te zetten. Door een wetswijziging is
dit nu niet meer nodig.

Hoe werkt het?
Via www.putten.nl/geboorte kunt u
digitaal aangifte doen van de geboorte
van uw kind. Hiervoor is de DigiD
van de moeder en vader nodig. Bij de
digitale aangifte moet er een verklaring
van de verloskundige geüpload worden.
Deze krijgt u van de verloskundige na
de bevalling. Als de aangifte verwerkt
is bij de afdeling Burgerzaken krijgt u
een persoonslijst met daarbij het

Burgerservicenummer (BSN) van uw
kind per post opgestuurd. Het blijft
overigens mogelijk om persoonlijk
geboorteaangifte te doen in het gemeentehuis. Dit kan bij de balie Burgerzaken.
Dit kan alleen op afspraak (zie artikel
hierboven).
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de afdeling
Burgerzaken via telefoonnummer

Waarschuwing ondernemers:
valse facturen rondom gemeentegids
We krijgen berichten van oplichting
rondom de gemeentegids. Er wordt
daarbij contact met u gezocht door
gemeentegids.org over uw bedrijfsvermelding in/op de gemeentegids.
De officiële gemeentegids van de
gemeente Putten wordt uitgegeven
door het bedrijf FMR Producties
LokaalTotaal uit Breezand
(www.lokaaltotaal.nl). Zij is de
enige partij die voor ons de acquisitie

van het bedrijfsgedeelte heeft verzorgd.
Tips om oplichting te voorkomen
- Ga niet in op berichten van
www.gemeentegids.org!
De gemeente Putten werkt hier niet
mee samen. Ga niet in op berichten
of e-mails van afzenders zoals
rogier@gemeentegids.org.
- Vertrouwt u het niet? Of doet een
bedrijf zich voor als FMR Producties
LokaalTotaal? Vraag dan of u terug

mag bellen. Als dit niet mogelijk is,
is de kans groot dat u met een
oplichter te maken hebt.
- Neem bij twijfel telefonisch contact
op met FMR Producties LokaalTotaal
via telefoonnummer (0223) 661 425.
FMR Producties LokaalTotaal moet
een aanbevelingsbrief van de
gemeente kunnen laten zien als u
hierom vraagt.

Autodeelwedstrijd ‘Auto van de Straat’
De provincie Gelderland en Natuur &
Milieu zijn gestart met de campagne
‘Auto van de Straat’. De gemeente
Putten steunt dit initiatief om zo veel
mogelijk mensen kennis te laten maken
met de voordelen van het delen van
elektrische auto’s. Want autodelen is hét
alternatief voor het bezit van een eigen
auto. Het is schoner, goedkoper en de
milieubelastende autoproductie neemt
af. Ook is er meer ruimte op straat.
Wat houdt de campagne in?
Auto van de Straat is een campagne
waar straten in Gelderland zich voor

op kunnen geven. 3 straten krijgen de
kans om 6 maanden een elektrische
auto te delen. Het gebruik van deze
auto’s kost € 2,50 per uur. De faciliteiten daaromheen, zoals elektrische
laadpalen, worden verzorgd. De straat
die de deelauto het beste benut en
daarover communiceert, mag de deelauto nog eens 4 maanden langer houden.
Opgeven?
Bewoners van Gelderse straten die
mee willen doen, kunnen zich tot 2 april
opgeven via de website van Natuur
& Milieu: www.natuurenmilieu.nl.

Tegel eruit, plant erin
Wateroverlast in uw tuin? Vervang dan
een paar tegels voor planten, zodat het
water de grond in kan trekken.
Zo houdt u droge voeten en is het
tijdens de hete zomers ook minder heet
in uw tuin.

Meer tips over het verduurzamen
van uw tuin? Kijk op
veluweduurzaam.nl/klimaat-water.

Gemeente Putten
Raadsvergadering
De gemeenteraad van Putten vergadert
op donderdag 19 maart vanaf 19.30 uur
in de Raadzaal van het gemeentehuis.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
- Benoeming wethouder G. Koops.

Hamerstukken
- Vaststellen uitgaven fractieondersteuning 2019 en verrekening
voorschot 2020.
- Goedkeuring jaarrekeningen Bosbad
2016-2017-2018.
- Accountantsdiensten 2021-2024.

-

Vaststelling bestemmingsplanwijziging Krachtighuizerweg 37A en B.

Vanwege het coronavirus is deze
raadsvergadering niet toegankelijk voor
publiek. Wel kunt u (rechtstreeks)
meekijken via het Politiek Portaal op
www.putten.nl/politiekportaal. U kunt

hier ook de vergaderstukken inzien.
De vergadering kunt u ook rechtstreeks
volgen bij Veluwe FM via de radio
(kabel 93.1/ether 106.1) of via de
webradio (www.veluwefm.nl).
Houd www.putten.nl/coronavirus in de
gaten voor de actuele ontwikkelingen.

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 09-03-2020, Oude Garderenseweg 17, het bouwen van een woning
met bijgebouwen (bouwen),
W 20/097.
2. 09-03-2020, Stationsstraat 26, het
plaatsen van een tijdelijke woonunit
gedurende de verbouw van de
woning (bouwen), W 20/098.
3. 09-03-2020, Hoorneweg 17B 47,
het kappen van 2 bomen (kappen),
W 20/099.
4. 09-03-2020, De Kraak 1, het plaatsen
van een carport (bouwen), W 20/100.
5. 07-03-2020, Heischoterweg 8, het
plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 20/101.
6. 10-03-2020, Emmalaan 9, het kappen
van 8 bomen (kappen), W 20/102.
7. 11-03-2020, Matseweg 5, het bouwen
van een woning met bijgebouw
(bouwen), W 20/103.
8. 12-03-2020, Wildforsterweg 8, het
wijzigen van de situering van een te
bouwen woning (bouwen), W 20/104.
9. 09-03-2020, Nijkerkerstraat 97,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 20/105.
10. 11-03-2020, Roosendaalseweg 127,
het kappen van 2 bomen (kappen),
W 20/106.
11. 12-03-2020, PC Hooftstraat 49, het
plaatsen van een carport (bouwen),
W 20/107.
12. 12-03-2020, PC Hooftstraat 51, het
plaatsen van een carport (bouwen),
W 20/108.
13. 13-03-2020, Mennestraat 39, het
bouwen van een overkapping
(afwijken bestemmingsplan),
W 20/109.
Voor meer informatie kunt u bellen via
het telefoonnummer (0341) 359 611.
Tegen deze aanvragen kan nog geen
bezwaar/beroepschrift worden ingediend.

Ingekomen meldingen
activiteitenbesluit en
sloopwerkzaamheden

De volgende melding activiteitenbesluit
is ingediend:
1. 19-02-2020, Matseweg 10, voor het
verplaatsen van een loods van de
noordzijde naar de oostzijde van het
bedrijf.
De volgende sloopwerkzaamheden zijn

gemeld:
1. 06-03-2020, Potgieterstraat 13, voor
het verwijderen van asbest uit een
woning.
Tegen een sloopmelding of melding
activiteitenbesluit kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Voor meer
informatie kunt u contact met ons
opnemen via het telefoonnummer
(0341) 359 611.

Verleende reguliere
omgevingsvergunningen

De volgende omgevingsvergunningen
met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 10-03-2020, Beatrixlaan 5, het
kappen van 1 boom (kappen),
W 20/054.
2. 11-03-2020, Knapzaksteeg 5, het
bedrijfsmatig fokken van katten
(afwijken bestemmingsplan),
W 19/464.
3. 11-03-2020, Arkemheenseweg 16,
het uitbreiden van de woning
(bouwen), W 20/038.
4. 11-03-2020, Papiermakerstraat 25,
het aanleggen van een uitrit (uitweg),
W 20/050.
5. 11-03-2020, Kerkstraat 100, het
tijdelijk afwijkend gebruiken van
het pand ten behoeve van detailhandel (afwijken bestemmingsplan),
W 19/433.
6. 11-03-2020, Halvinkhuizerweg 56,
het vergroten van de woning
(bouwen), W 20/030.
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. Voor meer
informatie kunt u bellen via het telefoonnummer (0341) 359 611.

Verlenging
beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning

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. 20-01-2020, Oude Garderenseweg 20, het kappen van 5 bomen
(kappen), W 20/031.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan
Bijsterenseweg tussen 8A
en 10A

Van 19 maart tot 30 april 2020 ligt voor
eenieder ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Bijsterenseweg tussen 8A en
10A. Het bestemmingsplan maakt de
realisatie van een woning mogelijk door
middel van het functieveranderingsbeleid
Regio Food Valley.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal
in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ID nummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0273.
BPBGBijsterenseweg-ON01. Voor meer
informatie kunt u bellen via het telefoonnummer (0341) 359 785.
Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u
schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan
indienen bij de gemeenteraad. Een
schriftelijke zienswijze kunt u indienen
bij de gemeenteraad van Putten,
Postbus 400, 3880 AK in Putten of
via info@putten.nl. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze kunt
u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 785.

Ontwerpbestemmingsplan
Uitbreiding begraafplaats
Schootmanshof (nabij
Telgterweg 14)

Van 19 maart tot 30 april 2020 ligt voor
eenieder ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats
Schootmanshof (nabij Telgterweg). Een
deel van de woonbestemming Telgterweg 14 krijgt een maatschappelijke
bestemming (voor uitbreiding van de
gemeentelijke begraafplaats). Een deel
van de huidige maatschappelijke
bestemming krijgt een woonbestemming.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal
in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ID nummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0273.
BPBGSchootmanshof-ON01. Voor meer
informatie kunt u bellen via het telefoonnummer (0341) 359 768.
Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u
schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan
indienen bij de gemeenteraad. Een
schriftelijke zienswijze kunt u indienen
bij de gemeenteraad van Putten,

Postbus 400, 3880 AK Putten of via
info@putten.nl. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze kunt u een
afspraak maken via telefoonnummer
(0341) 359 768.

Vastgesteld
bestemmingsplan
Herziening locatie
Matchpoint

De gemeenteraad van Putten heeft op
13 februari 2020 het bestemmingsplan
Herziening locatie Matchpoint gewijzigd
vastgesteld. Het bestemmingsplan richt
zich op een kleine herziening van de
inrichting van de locatie Matchpoint.
Als gevolg van het bestemmingsplan
komt een rij van 4 woningen te vervallen
en wordt de vrijgekomen ruimte ingevuld
door 2 vrijstaande woningen. Het
bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en verbeelding (kaart).
De wijzigingen die bij vaststelling in
het bestemmingsplan zijn doorgevoerd
houden met name verband met de
aanwezigheid van een gasleiding nabij
het plangebied en een minimale verschuiving van de bouwvlakken voor
de 2 vrijstaande woningen.
Tervisielegging
Het vastgestelde bestemmingsplan
ligt vanaf 19 maart tot 30 april 2020
ter inzage. Het bestemmingsplan is
te raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl via het
nummer NL.IMRO.0273.BPBKher
Menne-VG01. Voor meer informatie
kunt u bellen via het telefoonnummer
(0341) 359 731.
Beroep bestemmingsplan
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeente hebben ingediend
en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest hun zienswijze kenbaar te
maken, kunnen schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijziging
die de gemeenteraad bij de vaststelling
van het bestemmingsplan heeft aangebracht. Het beroepschrift moet worden
gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient
tenminste te bevatten:
a. uw naam en adresgegevens;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht:
d. de redenen waarom u zich niet het
besluit kunt verenigen.
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Beroepstermijn

Algemene
De beroepstermijn informatie
loopt van 20 maart
2020 tot 1 mei 2020.

Verzoek om voorlopige voorziening
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 bestuursrecht-
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spraak van de Raad van State. Voor het
behandelen van een beroep en/of verzoek
om voorlopige voorziening wordt een
griffierecht geheven.
Digitaal instellen beroep
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).
Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

OVERIG
Executieverkoop
(openbare verkoop)

De belastingdeurwaarder van de gemeente Putten maakt bekend dat op maandag

23 maart 2020 om 11.00 uur een openbare verkoop plaatsvindt. Te koop wordt
aangeboden een Volkswagen Polo,
bouwjaar 2006. Meer informatie kunt u
vinden op de website www.putten.nl.

