27 december 2018

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

Informatiepagina

Gewijzigde dienstverlening
Door de jaarwisseling zijn er wijzigingen in onze dienstverlening.
Gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op:
- maandag 31 december vanaf 12.30 uur
(oudjaarsdag);
- dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag);
- woensdag 2 januari tot 10.00 uur
(vanwege het nieuwjaarsontbijt).
Dit geldt voor de Publiekswinkel
gemeente Putten aan de Verlengde
Dorpsstraat 3, het Gemeentehuis
Vanenburgerallee en de Locatie politiekantoor.

Afvalbrengstation
Het afvalbrengstation aan de Hoge
Eng-West 5 is gesloten op:
- maandag 31 december (zoals elke
maandag);
- dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag).
Afvalinzameling
Uw afval wordt op een andere dag
opgehaald dan u gewend bent.
- Dinsdag 1 januari wordt geen afval
ingezameld. De inzameldag verschuift
naar woensdag 2 januari.
Het kan voorkomen dat er op een ander
tijdstip wordt ingezameld dan u gewend

bent. Wilt u het afval daarom op de dag
van inzameling vóór 08.00 uur aan de
weg zetten? Voor meer informatie:
www.mijnafvalwijzer.nl of download de
app ‘Afvalwijzer’ van AddComm.
Inzameling glas en textiel
De ondergrondse containers voor
glas en textiel worden op maandag
31 december afgesloten. Dit om
vernielingen tijdens de jaarwisseling te
voorkomen. Op woensdag 2 januari
worden de ondergrondse containers
weer geopend.

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
Andreaskerk
vrijdag 28 december (09.00-17.30 uur)
School De Schuilplaats
zaterdag 29 december (09.00-12.00 uur)

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.

Op de website is actuele informatie te
vinden over verschillende duurzame
maatregelen. Ook staan er voorbeeldwoningen en een overzicht van aanbieders van duurzame maatregelen.
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.

Kerstbomeninzamelactie
voor jongeren
De gemeente Putten organiseert weer
een kerstbomeninzamelactie voor
Puttense jongeren tot 15 jaar. Ieder jaar
doen jongeren hun best om zoveel
mogelijk kerstbomen in te zamelen.
Voor iedere ingeleverde boom ontvangen ze € 0,50 en een lot. Als ze het lot
invullen en inleveren maken ze kans op
mooie prijzen.
Waar en wanneer inleveren?
De jongeren kunnen de kerstbomen
inleveren bij het gemeentelijk opslagterrein aan de Ambachtstraat 7 op:
- zaterdag 5 januari 2019
(tussen 08.30 en 12.00 uur);

- woensdag 9 januari 2019
(tussen 13.00 en 16.00 uur);
Wat zijn de spelregels?
De jongeren vragen aan familieleden en
buurtbewoners of ze hun boom (zonder
pot of houten kruis) mogen wegbrengen. Voor de duidelijkheid: alleen kerstbomen waarvoor de eigenaren toestemming hebben gegeven, mogen worden
meegenomen en ingeleverd.
Ouder dan 15 jaar?
Ook inwoners die ouder zijn dan 15 jaar
kunnen hun kerstboom op bovenstaande
dagen gratis inleveren bij het gemeente-

lijk opslagterrein aan de Ambachtstraat.
Zij maken uiteraard geen kans op de
prijzen. Deze regeling geldt alleen voor
particulieren. De ingeleverde kerstbomen worden versnipperd.
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Gooi geen frituurvet of olie in het riool
Kerst en oud en nieuw zijn momenten
in het jaar waarop veel mensen vet
gebruiken: tijdens het gourmetten,
bij het maken van frituurhapjes of bij
het bakken van oliebollen. Gooi dit vet
niet in het riool. Dat is de boodschap
die de gemeente Putten en het Waterschap Vallei en Veluwe uitdragen
tijdens de komende feestdagen.
Daarom niet in het riool
Een goed werkend riool is belangrijk

voor de volksgezondheid. Afvalwater
in het riool wordt gezuiverd, zodat het
weer schoon terug kan in de natuur.
Vet, frituurvet en olie veroorzaken
verstoppingen en storingen in het
zuiveringsproces.
Gratis inleveren
Giet overtollig vet terug in de originele
verpakking of in een lege plastic ﬂes of
ﬂacon. Daarna kunt u dit gratis inleveren bij het afvalbrengstation aan de

Hoge Eng-West 5. Frituurvet en
plantaardige olie zijn namelijk heel
geschikt om te recyclen als biodiesel of
biobrandstof in elektriciteitscentrales.
Tip
Maak van het gestolde vet lekkernijen
voor vogels. Laat het overtollige vet
stollen in een leeg melkpak. Maak er
vervolgens vetbollen van en hang deze
in een sinaasappelnet op in de tuin.

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 17-12-2018, Zuiderveldweg 14, het
kappen van drie bomen, W 18/454.
2. 17-12-2018, Arlersteeg 25, het
tijdelijk gebruiken van een chalet als
beheerderswoning (afwijken
bestemmingsplan).

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.

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. 17-12-2018, Drosteweg 39, het
aanbrengen van sleufsilo's (afwijken
bestemmingsplan), W 18/378.
2. 17-12-2018, Rimpeler, perceel kad.
bek. N 5214/5215/4909, het kappen
van 8 bomen (kappen), W 18/359.
3. 17-12-2018, Nijkerkerstraat 63B, het
bouwen van een bedrijfspand
(bouwen), W 18/412.

4. 17-12-2018, Haarweg 5A, het
herbouwen van een paardenstal
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 18/387.
5. 17-12-2018, Nijkerkerstraat 26Z, het
plaatsen van een mantelzorgwoning
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 18/388.
6. 17-12-2018, Zuiderveldweg 5, het
plaatsen van een hekwerk en
2 poorten (bouwen), W 18/416.
7. 17-12-2018, Nic. Beetsstraat 27, het
plaatsen van een erker en dakkapel
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 18/374.
8. 17-12-2018, Prins Hendrikweg 51,
het plaatsen van een bijbehorend
bouwwerk/op de grond staand
speelhuisje (afwijken bestemmingsplan), W 18/411.
9. 17-12-2018, van Damstraat 37, het
plaatsen van een tuinhuisje (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 18/391.
10. 17-12-2018, Oude Nijkerkerweg 52,
het bouwen van een vleeskalkoenenstal (bouwen, milieu), W 18/323.
11. 17-12-2018, Voorthuizerstraat 230,
het plaatsen van 2 dakkappellen en
een loggia (bouwen), W 18/421.
12. 17-12-2018, Vleessteeg 3, het
kappen van 1 boom (kappen),
W 18/385.
13. 18-12-2018, Kerkstraat 100, het
tijdelijk (5 jaar) afwijkend gebruiken
van het pand ten behoeve van
detailhandel (afwijken bestemmingsplan), W 18/402.
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 beschikking is
verzonden:
1. 17-12-2018, Nijkerkerstraat 61A,
het bouwen van een tijdelijke
sproeitoren en het doorvoeren van
diverse milieu wijzigingen (bouwen,
milieu), W 16/337.
De beschikking is, vanaf de dag na deze
publicatie gedurende 6 weken, elke
werkdag van 08.30 uur 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 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.

WET MILIEUBEHEER
Rampbestrijdingsplan
Benegas

De Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG) maakt - op
basis van artikel 6.1.1 van het besluit
veiligheidsregio’s - rampbestrijdingsplannen voor BRZO-bedrijven in de

regio die voldoen aan artikel 1 van het
Besluit risico’s zware ongevallen 2015.
Dit zijn bedrijven waarbij de gevolgen
van een incident groot kunnen zijn,
doordat er gevaarlijke stoffen opgeslagen worden. Mocht er iets gebeuren dan
is de kans aanwezig dat dit effect heeft
op de omgeving buiten het bedrijf. In de
rampbestrijdingsplannen zijn afspraken
over de bestrijding van een incident bij
een BRZO-bedrijf vastgelegd.
De plannen beschrijven de te nemen
maatregelen en coördinerende afspraken, speciﬁek gericht op (de omgeving
van) een bepaald risico(object). De
rampbestrijdingsplannen worden eens in
de drie jaar herzien. Elk plan wordt - op
basis van artikel 3.1.6 van de Algemene
wet bestuursrecht - tenminste 6 weken
voor deﬁnitieve vaststelling door het
algemeen bestuur van de veiligheidsregio voor een termijn van circa
6 weken ter inzage gelegd voor het
publiek.
In de gemeente Putten voldoet Benegas,
gevestigd aan de Zuiderzeestraatweg 1,
aan de eisen in het genoemde besluit.
Voor het rampbestrijdingsplan deﬁnitief
wordt vastgesteld kunnen zienswijzen
worden ingebracht.
Het rampbestrijdingsplan Benegas ligt
van maandag 31 december 2018 tot
maandag 11 februari 2019 ter inzage bij
de Publiekswinkel gemeente Putten aan
de Verlengde Dorpsstraat 3. Online is
het plan in dezelfde periode in te zien
via de website van de VNOG
(www.vnog.nl) en de website van de
gemeente Putten (www.putten.nl).
Binnen de termijn dat het plan ter
inzage ligt, kunnen belanghebbenden
schriftelijk zienswijzen indienen bij de
Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland, Postbus 234, 7300 AE
Apeldoorn.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer H.J. (Jan)
Bruggink, telefoonnummer
(088) 310 5169 of e-mail:
j.bruggink@vnog.nl.

