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Algemene
informatie
Algemene informatie
Bezoekadres
Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
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
www.putten.nl
www.facebook.com/gemeenteputten
www.twitter.com/gem_putten

Oud papier
Ichthusschool
zaterdag 18 januari (09.00-12.00 uur)

Op de bon
De gemeentelijke
opsporingsambtenaren hebben de
volgende bekeuringen uitgeschreven:
- 1 voor handelen in strijd met
stopverbod (verbod stil te staan);
- 14 voor handelen in strijd met een
geslotenverklaring;
- 6 voor handelen in strijd met een
geslotenverklaring (vrachtauto’s);
- 8 voor foutief parkeren (bv. langs
gele onderbroken streep, op de stoep
of buiten de vakken);
- 6 parkeren zonder (geldige)
parkeerschijf binnen
parkeerschijfzone;
- 4 halt-verwijzingen rondom
vuurwerk;
- 2 voor het drinken van alcohol op de
openbare weg (aangebroken flessen/
blikjes met alcohol bij zich hebben);
- 1 baldadigheid (tegen goederen of
personen op de openbare weg);
- 1 voor bij zich hebben van
alcoholische dranken (persoon jonger
dan 18 jaar);
- 1 voor het niet opruimen van
hondenpoep.
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Jan en Marga: “Onze buren komen
uit een beschermde woonomgeving”
Jan en Marga wonen in een vrijstaande
woning in het groen, tegenover hen
wonen mensen die uit een beschermde
woonomgeving komen. De komst van
de nieuwe bewoners verwelkomden ze
met open armen. “Buren zijn buren.”
De locatie voorziet veel bewoners
een mooie vervolgstap op weg naar
een eigen plek in de maatschappij.
“Wij vinden het fijn dat het pand weer
bewoond is. Deze mensen kunnen hier
hun leven weer opbouwen,” vertelt
Marga. “Jaarlijks is er een inloop
zodat bewoners over en weer kunnen
kennismaken. We groeten als we elkaar
in het dorp tegenkomen.”
“Wat ons opvalt is dat juist de mensen
die verder weg wonen van het pand,

Bij de woonlocatie is iemand aangesteld
om waar nodig een oogje in het zeil te
houden en als aanspreekpunt voor
buurtbewoners. “Ik vind het een
geruststellend idee dat er iemand
aanwezig is,” zegt Jan. “En als mensen
zich echt misdragen, wie dan ook,

worden ze er uit gezet. Dat geeft
vertrouwen.”
Verder lezen? Lees het hele verhaal op
www.putten.nl/nieuws.
Dit artikel is onderdeel van een
reeks van 10 verhalen over
Noord-Veluwse inwoners die te
maken hebben met verward gedrag.
De Noord-Veluwse gemeenten
willen op deze manier aandacht
besteden aan dit thema. Heeft u
vragen of behoefte aan ondersteuning? Neem contact op met de
afdeling Samenleving via telefoonnummer (0341) 359 611.

Afval aanbieden: hoe zit het ook alweer?
We constateren dat afvalzakken steeds
vroeger aan de weg worden gezet.
Ook komt het geregeld voor dat het
verkeerde afval aan de weg staat. Of
dat afvalzakken te zwaar zijn. U kunt
ons helpen door het afval op de juiste
manier aan te bieden: op de juiste dag
en op de juiste tijd.
Afval aan de weg
Afval mag u alleen in de gemeentelijke
afvalzakken aanbieden. De afvalzakken
mag u op de ophaaldag vanaf 06.00 uur
’s morgens aan de kant van de weg
zetten. De inzameling start vanaf
07.30 uur. Zorg ervoor dat de afvalzak
op tijd aan de weg staat. Wilt u op het
gewicht van de afvalzak letten? Op de
afvalzakken staat hoeveel kilo u in de
afvalzak mag doen.

Verhaal
van Putten
opgeleverd

Wegafsluitingen
Van Damstraat
De Van Damstraat (gedeelte
Garderenseweg t/m de T-kruising
Da Costastraat) is t/m vrijdag 24 januari
afgesloten voor alle verkeer.
Tijdens de werkzaamheden wordt
de verplichte rijrichting in de
Van Damstraat (gedeelte Van Damhof
- Da Costastraat) opgeheven. De reden
is groot wegonderhoud.

klagen over overlast. Wij wonen er
tegenover en merken niets.” Jan hoort
veel meningen die voortkomen uit
onwetendheid. “Wat is een psychische
stoornis? Wat doet het met je? Er is veel
onduidelijkheid in de berichtgeving
over wie er precies kwamen wonen.
Ik snap dat de privacy van nieuwe
bewoners meespeelt. Tegelijkertijd denk
ik weleens: zijn de regels op dit punt
niet doorgeschoten?”

De afgelopen 2 jaar hebben vele
betrokkenen uit Putten samengewerkt
om het Verhaal van Putten tot een
succes te maken. Iedereen die een
bijdrage heeft geleverd: hartelijk
bedankt! Bekijk het filmpje van
wethouder Koekkoek op onze
Facebook-pagina of YouTube-kanaal.
Blijf Verhaal van Putten volgen via
www.verhaalvanputten.nl.

Maak gebruik van de app
AfvalWijzer
Met deze app ziet u precies wanneer wij
welk soort afval in uw straat ophalen.
Ook kunt u instellen dat u de dag voor
de inzameling een melding op uw

telefoon ontvangt. Heeft u geen
smartphone maar wel internet? Kijk dan
op www.mijnafvalwijzer.nl. In de app
en op de website vindt u ook het
AfvalABC. Hier leest u meer informatie
over alle afvalstromen.

Gemeente Putten
Vacatures
De gemeente Putten zoekt voor verschillende afdelingen nieuwe medewerkers:
- Afdelingsmanager Ruimte
(36 uur per week)
- Beleidsmedewerker Duurzaamheid
(36 uur per week)
- Juridisch Medewerker Omgevingsrecht (Wabo)
(36 uur per week)
- Gastvrouw/gastheer
(36 uur per week)
- Medewerker Algemene Dienst (buitendienst)
(36 uur per week)
Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie op www.werkenbijblnp.nl.

Startend
ondernemer
op de Veluwe?
Het Starterscollectief Veluwe
organiseert op zaterdag 25 januari
de derde editie van de
Startersdag Veluwe.
Ben jij startend ondernemer? Kom dan
naar de Startersdag Veluwe voor
informatie, inspiratie en netwerken.
De Startersdag Veluwe is gratis
toegankelijk en vindt plaats in Veluvine
in Nunspeet.
Meer informatie en aanmelden via
www.starterscollectiefveluwe.nl.

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen
(datum binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer):
1. 28-12-2019, Knapzaksteeg 5, het
bedrijfsmatig fokken van honden en
katten (afwijken bestemmingsplan),
W 19/464.
2. 05-01-2020, Nieuwe Laaklaan 11,
het kappen van 2 bomen (kappen),
W 20/003.
3. 06-01-2020, Poolseweg 27-8, het
tijdelijk bewonen van een recreatiewoning (afwijken bestemmingsplan), W 20/004.
4. 06-01-2020, Picardstraat 7, het
plaatsen van een dakkapel (bouwen),
W 20/005.
5. 06-01-2020, Hoorneweg 17B,
het aanpassen van de kavels 28
en 29 (bouwen), W 20/006.
6. 06-01-2020, Bilderdijkstraat 3,
het verbouwen van de woning
(bouwen), W 20/007.
7. 23-12-2019, Strandboulevard 37,
het incidenteel uitbreiden van het
evenemententerrein t.b.v. Beach Pull
(afwijken bestemmingsplan),
W 20/008.
8. 07-01-2020, Waterweg 89, het
vervangen/verbouwen van 2 schuren
(bouwen), W 20/009.
9. 08-01-2020, Donkeresteeg 20, het
gewijzigd uitvoeren van een reeds
verleende vergunning voor het
houden van een 2-daagse Poloen Country Fair (afwijken
bestemmingsplan), W 20/010.
10. 09-01-2020, Vanenburgerallee 3,
het realiseren van een opslagbox
(bouwen), W 20/011.
11. 09-01-2020, Tarwestraat 12, het
uitbreiden van de woning (bouwen),
W 20/012.
12. 09-01-2020, Veldwijkweg 4, het
vergroten van de woning (bouwen),
W 20/013.
13. 11-01-2020, Beitelweg 1, het
uitbreiden van de woning (bouwen),
W 20/014.

14. 11-01-2020, Kastanjelaan 1, het
kappen van 4 bomen (kappen),
W 20/015.
15. 12-01-2020, Bruno Fabriciusstraat
30, het plaatsen van een overkapping
(bouwen), W 20/016.
16. 09-01-2020, Krachtighuizerweg
40-6, het tijdelijk bewonen van een
recreatiewoning (afwijken bestemmingsplan), W 20/017.
De aanvragen en de bijbehorende
stukken zijn elke werkdag van 08.30 tot
12.30 uur in te zien in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u
ook bellen via het telefoonnummer
(0341) 359 611. Tegen deze aanvragen
kan nog geen bezwaar/beroepschrift
worden ingediend.
Rectificatie:
in de advertentie van 08-01-2020 is
vermeld:
- 30-12-2019, Parklaan 14, het
wijzigen van de inrit (uitweg),
W 19/466.
Dit moet zijn:
- 30-12-2019, Parklaan 13, het
wijzigen van de inrit (uitweg),
W 19/466.

Ingekomen meldingen
activiteitenbesluit en
sloopwerkzaamheden

De volgende meldingen activiteitenbesluit zijn ingediend (datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 09-04-2019, Engweg 23A, voor
het starten van een bedrijf voor
herstel van schades.
2. 18-12-2019, Stenenkamerseweg
45A, voor het vernieuwen van
de verkoopkas.…
De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 03-12-2019, Strandboulevard 3, voor
het slopen van en het verwijderen
van asbest uit het hoofdgebouw.
2. 16-12-2019, Nijverheidsweg 10,
voor het slopen van een aantal
binnenmuren van een hoofdgebouw.
3. 09-12-2019, Ruwendaalseweg 16A,

4.
5.
6.
7.

voor het verwijderen van asbest en
het slopen van een vakantiewoning.
11-12-2019, Krachtighuizerweg 34,
voor het verwijderen van asbest en
het slopen van recreatieverblijven.
05-12-2019, Stenenkamerseweg
45A, voor het slopen van een kas
(verkoopruimte).
04-12-2019, Nijkerkerstraat 44A ,
voor het slopen van een woning.
27-12-2019, Stationsstraat 26, voor
het strippen van 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. 07-01-2020, Bosrand 44, het
vergroten van de woning (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 19/413.
2. 07-01-2020, Drieseweg 66A,
het tijdelijk bewonen van Drieseweg 66 A, (afwijken bestemmingsplan), W 19/379.
3. 07-01-2020, Luitgardestraat 9,
het bouwen van een veranda met
berging (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/419.
4. 08-01-2020, Meskampersteeg 17,
het wijzigen van dieraantallen
(Milieu, OBM), W 19/372.
5. 08-01-2020, Bijsterenseweg 11,
het kappen van 2 bomen (kappen),
W 19/444.
6. 09-01-2020, Kiefveldersteeg 13,
het kappen van 2 bomen (kappen),
W 19/454.
7. 09-01-2020, Kozakkenweg 15,
het kappen van 1 boom (kappen
met herplantplicht), W 19/451.
8. 10-01-2019, Beulekampersteeg 31,
het bouwen van een wroetstal,
overkapping en het verleggen van
kuilplaten (bouwen, milieu OBM),
W 19/369.

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 in het
gemeentehuis. Voor meer informatie
kunt u ook bellen via het telefoonnummer (0341) 359 611.

Kennisgeving
ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
- uitgebreide
voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende ontwerp
beschikking van 16 januari 2020 tot en
met 26 februari 2020 ter inzage ligt:
1. Beekweg 1, het gedeeltelijk intrekken van de vergunning, onderdeel
milieu, voor wat betreft het houden
van melkrundvee, varkens en nertsen
(I 19/001).
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag
van 08.30 uur tot 12.30 uur en op
donderdag van 17.00 tot 20.00 uur ter
inzage bij het Loket Ruimte in het
gemeentehuis. Voor meer informatie
kunt u ook bellen, telefoonnummer
(0341) 359 724. Tijdens de periode van
terinzagelegging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij
moeten worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van
Putten. In deze periode kunnen ook
zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor dient een afspraak
te worden gemaakt. Wij maken u erop
attent dat slechts beroep tegen de
uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
en men belanghebbende is.
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RUIMTELIJKE ORDENING
Bestemmingsplan
Telgterweg 14

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten een nieuw
bestemmingsplan in procedure te
brengen voor het perceel Telgterweg 14.
Een deel van de woonbestemming krijgt
een maatschappelijke bestemming
(voor uitbreiding van de gemeentelijke
begraafplaats). Een deel van de huidige
maatschappelijke bestemming krijgt
een woonbestemming.
Wij verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan in februari of maart
ter inzage wordt gelegd. Dit is een
vooraankondiging. Er liggen nog geen
stukken ter inzage. Er is niet de
gelegenheid om een zienswijze over
ons voornemen in te dienen.

Bestemmingsplan
Veenhuizerveldweg 20A

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten een nieuw
bestemmingsplan in procedure te
brengen voor het perceel Veenhuizerveldweg 20A (hoek Boshuisweg).
De bestemming wordt omgezet van
dagrecreatie naar wonen. Wij verwachten dat het ontwerpbestemmings-

plan in februari ter inzage wordt gelegd.
Dit is een vooraankondiging. Er liggen
nog geen stukken ter inzage. Er is niet
de gelegenheid om een zienswijze over
ons voornemen in te dienen.

VERKEER
Parkeerschijfzone Stroud

Burgemeester en wethouders hebben
besloten om het verkeersbesluit te
herroepen waarbij een parkeerschijfzone op het parkeerterrein van Stroud
zou worden ingesteld.
Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum
van verzending van dit besluit een
beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Gelderland, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de
indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht;
- gronden van beroep.

REGELGEVING
Beleidsregels voor het
verlenen van tijdelijke
omgevingsvergunningen
voor de huisvesting van
arbeidsmigranten in de
gemeente Putten

Het college van burgemeester en
wethouders heeft beleidsregels opgesteld voor het huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeente Putten. Als
er een verzoek voor het huisvesten van
arbeidsmigranten wordt ingediend,
wordt getoetst aan dit beleid. De
beleidsregels gelden voor het huisvesten
van vijf of meer arbeidsmigranten.
Uitgangspunten van het beleid zijn
onder andere:
- voorkeur voor huisvesting in
leegstaande kantoren of andere
bedrijfspanden, een locatie waar op
grond van het bestemmingsplan
bebouwing is toegestaan en/of
huisvesting nabij de werklocatie;
- voorkeur voor gespreide huisvesting.
Het uitgangspunt is maximaal
100 arbeidsmigranten per locatie;
- beheer en toezicht nodig en;
- voldoende parkeerplaatsen.

U kunt de beleidsregels inzien bij de
balie in het gemeentehuis, van maandag
tot en met vrijdag van 08.30 uur tot
12.30 uur. De beleidsregels kunt u
via www.putten.nl downloaden.
Voor meer informatie over de beleidsregels kunt u contact opnemen met
mevrouw I. Steunebrink, telefoonnummer (0341) 359 768. De beleidsregels treden in werking per
16 januari 2020.

