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Maatregelen en wijzigingen door coronavirus
De dienstverlening van de gemeente
Putten blijft beschikbaar voor inwoners
en bedrijven. Wel zijn er aanpassingen
door het coronavirus.
Alleen op afspraak naar het
gemeentehuis
Vanaf afgelopen maandag kunt u alleen
op afspraak terecht bij de publieksbalies
van de gemeente Putten. Het gaat om
een tijdelijke maatregel tenminste tot
en met maandag 6 april 2020.

Wij blijven goed bereikbaar
De medewerkers van de gemeente
Putten werken de komende periode
voor een groot deel thuis, maar zijn
telefonisch en per mail goed bereikbaar.
U bereikt de gemeente Putten via
info@putten.nl of via
telefoonnummer (0341) 359 611.

www.putten.nl/coronavirus
Op onze website leest u de
meest actuele informatie
over de maatregelen, onze
dienstverlening en algemene
informatie over het coronavirus.

Openingstijden Servicebalie
Maandag:
08.30-17.00 uur
Dinsdag:
08.30-17.00 uur
Woensdag:
08.30-17.00 uur
Donderdag:
08.30-17.00 uur
Vrijdag:
08.30-12.30 uur
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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
Vrijdag:
08.30-12.30 uur
Meldpunt openbare ruimte
www.verbeterdebuurt.nl

Vragen over het Coronavirus

Welke informatie vind je waar
en wie kan je daarvoor bellen?

Vacature
De gemeente Putten zoekt voor de
afdeling Samenleving een:
Beleidsmedewerker Kunst en Cultuur
(24 uur per week).
Geïnteresseerd? Reageer dan vóór
maandag 6 april. Kijk voor meer
informatie over deze vacature op
www.werkenbijblnp.nl.

Algemeen
Over o.a. onderwijs, werk en
maatregelen

Rijksoverheid.nl/coronavirus
Bel 0800-1351 (08:00 – 22:00)

Wegafsluitingen
Blarinckhorsterweg
De Blarinckhorsterweg (gedeelte
Vurenboomweg-Gervenseweg) is
op dinsdag 31 maart afgesloten
voor alle verkeer. Dit komt door
wegwerkzaamheden.

Gezondheid
Voor gezondheidsgerelateerde
vragen en antwoorden
Kijk op RIVM.nl

Gezondheid in je
eigen regio
Over lokale voorzieningen,
opvang, dienstverlening per
gemeente/ dorp/stad. Wat
betekenen deze maatregelen
voor je dorp of stad?

Ziekten in je regio

Ernstige klachten

Over infectieziekten,
besmetting(sgevaar) en
gezondheid in de regio

Vragen over ernstige klachten,
zoals koorts (meer dan 38
graden Celcius) en je hoest of
ademt moeilijk

Bel de regionale GGD

Bel je eigen huisarts

Bel je eigen gemeente

Over reisadviezen per land

Specifieke vragen
over reizen

Kijk op
Nederlandwereldwijd.nl

Over hulpvragen in het
buitenland. 24 uur per dag,
7 dagen per week

Reizen

Download Reisapp
Buitenlandse Zaken

Bel het ministerie van
Buitenlandse Zaken:
+31 247 247 247

Ondernemers

Luisterend oor

De Kamer van Koophandel
helpt ondernemers via het
KvK Coronaloket

Voor kwetsbare ouderen die
in quarantaine of
thuisisolatie zitten: Rode
Kruis Hulplijn

Kijk op kvk.nl
of bel het KvK-loket:
0800-2117

Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112

Bel het Rode Kruis:
070 – 44 55 888

Gemeente Putten
Maatregelen
gemeentelijke
belastingen
en heffingen
vanwege
coronavirus
De coronacrisis heeft – naast alle impact
op ons dagelijkse leven – voor een
aantal mensen ook financiële gevolgen.
Om te voorkomen dat mensen in
geldproblemen komen, heeft de
rijksoverheid al de nodige maatregelen
afgekondigd voor onder meer ondernemers. De gemeente Putten heeft
daarnaast ook gekeken wat zij voor
inwoners kan betekenen op het gebied
van gemeentelijke belastingen en
heffingen.
Bent u ondernemer?
Kijk dan op de pagina voor
ondernemers op
www.putten.nl/coronavirus.
Bent u geen ondernemer?
Dan geldt voor u het volgende:
U heeft tot 31 mei 2020 de tijd om
uw aanslagen te betalen
Dit geldt ook als de betaaltermijn van
uw aanslag eerder is verstreken. Voor
31 mei 2020 versturen wij geen
betalingsherinneringen, aanmaningen
en dwangbevelen. Voor aanslagen
waarvoor u al een aanmaning of
dwangbevel heeft ontvangen moet
u wel de invorderingskosten betalen.
Invorderingsrente wordt niet in rekening
gebracht tot 31 mei 2020.
Heeft u na 31 mei 2020 problemen
met het betalen van het volledige
aanslagbedrag?
Dan kunt u ervoor kiezen om de aanslag
in maandelijkse termijnen, tot en met
november 2020, te betalen. Wilt u
hiervan gebruik maken? Geef ons
dan een machtiging voor een automatische incasso. Voor andere
betalingsregelingen kunt u contact
met ons opnemen.
Heeft u al een machtiging afgegeven
voor automatische incasso?
De aanslag wordt in dat geval wel
geïncasseerd. Aanslagbedragen vanaf
€ 100,00 incasseren wij in 9 termijnen.
Is het aanslagbedrag lager? Dan
incasseren wij dit in 2 termijnen.
Neem contact met ons op als uw
automatische incasso tot financiële
problemen leidt.
Heeft u nog vragen?
Bovenstaande maatregelen gelden
voor alle gemeentelijke belastingen
en heffingen.
Voor vragen kunt u bij ons via
e-mailadres belastingen@putten.nl
of telefoonnummer (0341) 359 756.

Samen sterk
Samen sterk
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Onderhoud
drukriolering buitengebied
De gemeente Putten voert in de periode
april tot en met juli onderhoud uit aan
de drukrioleringsunits. Soms is het
nodig dat onze medewerkers uw terrein
betreden. Dit om het onderhoud uit te
kunnen voeren.
Wanneer vindt het onderhoud plaats?
Gelet op het grote aantal te onderhouden
units is niet aan te geven wanneer welke
unit wordt onderhouden. In de regel
bellen onze medewerkers bij u aan.

Bent u niet thuis? Dan gaan zij over tot
het uitvoeren van de werkzaamheden.
Wij rekenen op uw begrip hiervoor.
Wat doen drukrioleringsunits?
Drukrioleringsunits zorgen ervoor dat
ook de woningen in het buitengebied
afvalwater kunnen lozen op het openbaar rioolstelsel. De units zijn groen
van kleur en hebben een rode lamp.

Wat houdt het onderhoud in?
Een reinigingsvoertuig spuit de
drukrioleringsunits schoon en zuigt
de vrijgekomen vervuiling af.
Dit onderhoud voeren wij elk jaar uit.
Het is nodig om de werking van de
units te garanderen.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de heer
Aalders via telefoonnummer
(0341) 369 611.

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING Ingekomen meldingen
sloopwerkzaamheden
Ingekomen aanvragen
De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
omgevingsvergunning

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen
(datum binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer):
1. 16-03-2020, Strand Nulde, perceel
kad.bek. A 1512, het gewijzigd
gebruiken van het terrein t.b.v. een
evenement (afwijken bestemmingsplan), W 20/110.
2. 17-03-2020, Beatrixlaan 1, het
kappen van 1 boom (kappen),
W 20/111.
3. 19-03-2020, Wilhelminalaan 2,
het vervangen van 3 opstallen voor
1 kapschuur (bouwen), W 20/112.
4. 12-03-2020, Valkstraat 7, het
realiseren van een bedrijf aan huis
(afwijken bestemmingsplan),
W 20/113.

Voor meer informatie kunt u contact met
ons opnemen via het telefoonnummer
(0341) 359 611. Tegen deze aanvragen
kan nog geen bezwaar/beroepschrift
worden ingediend.

activiteit, nummer):
1. 05-03-2020: Meskampersteeg 29,
voor het verwijderen van asbest uit
stallen.
2. 05-03-2020: Waterweg 11, voor het
verwijderen van asbest uit schuren.
3. 11-03-2020: Tolweg 6, voor het
verwijderen van asbest uit twee
kippenschuren.
4. 28-02-2020: Brijstroetweg 1, voor
het slopen van een schuur.
5. 12-03-2020: Huinerkerkpad 6, voor
het verwijderen van asbest en het
slopen van agrarische opstallen.

Voor meer informatie kunt u contact met
ons opnemen via het telefoonnummer
(0341) 359 611. Tegen een sloopmelding
kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Verleende reguliere
omgevingsvergunningen

De volgende omgevingsvergunningen
met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:

1. 16-03-2020, Prins Hendrikweg 95,
het kappen van 5 bomen (kappen met
herplantplicht), W 20/035.
2. 16-03-2020, Stenenkamerseweg 47,
het plaatsen van een rijbak, poeren
met een toegangspoort en diverse
omheiningen (bouwen, afwijken
bestemmingsplan, aanleg), W 20/036.
3. 18-03-2020, Oude Garderenseweg 26A, het kappen van 3 bomen
(kappen), W 20/044.
4. 18-03-2020, Josina Oudemansstraat 1 t/m 11, Aartje van den
Brinkstraat 2 t/m 46, Rie Staalstraat 15 t/m 41, het bouwen van
een appartementengebouw met
14 appartementen, 16 beneden/
bovenwoningen en 13 levensloopbestendige woningen (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 19/458.
5. 19-03-2020, Oude Garderenseweg 20, het kappen van 4 bomen
(kappen met herplantplicht),
W 20/031.
6. 19-03-2020, Krachtighuizerweg 40 6,
het tijdelijk bewonen van een
recreatiewoning (afwijken bestemmingsplan), W 20/017.
7. 19-03-2020, Picardstraat 7, het
plaatsen van een dakkapel (bouwen),
W 20/005.

8. 19-03-2020, Engersteeg 10, het
kappen van 12 bomen (kappen),
W 20/048.
9. 20-03-2020, Calcariaweg 15, het
kappen van 2 bomen (kappen),
W 20/058.
10. 20-03-2020, Kuiterweg 6, het kappen
van 2 bomen (kappen), W 20/076.
11. 20-03-2020, Garderenseweg 150,
het revitaliseren van 2 bijgebouwen
(bouwen), W 19/440.
12. 20-03-2020, Dames Tijssenstraat 2,
het bouwen van een woning
(bouwen), W 20/055.
13. 20-03-2020, Reigerstraat 3,
het bouwen van een veranda
(afwijken bestemmingsplan),
W 20/063.
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.

