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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
Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur
Volg de gemeente via
www.putten.nl
www.facebook.com/gemeenteputten
www.twitter.com/gem_putten
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Overzicht planning
wegwerkzaamheden Putten
OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN
Renovatie Vijverhof
Afronding opknapbeurt Calcariaweg en Sprielderweg
Vernieuwing rijbaan Huinerschoolweg
Vernieuwing rijbaan Gervenseweg (gedeelte Hevelschutterweg-Pasdijk)
Herinrichting T-splitsing Waterweg/Arlersteeg
Vernieuwing Postweg-Drieseweg
Vernieuwing Da Costastraat (gedeelte Van Damstraat-Veldstraat)
Kwaliteitsverbetering ﬁetspad Zeedijk
Vervanging bermverhardingen Arlersteeg en Zeedijk
Vernieuwing rijbaan en aanleg bermverharding Groot Hellerweg
Herinrichting Stationsstraat (gedeelte Oude Rijksweg-Industrieweg)
Reconstructie Waterweg (noordelijk gedeelte, tussen Zuiderzeestraatweg
en Kiefvelderweg), Kiefveldersteeg en aanleg verkeersmaatregelen
Vanenburgerallee
Reconstructie Zuiderzeestraatweg en Waterweg (gedeelte Kuiterweg/
Vanenburgerallee tot Hoornsdam)
Reconstructie rotonde Garderenseweg/Bosrand/Calcariaweg
Het overzicht geeft een voorlopige
planning aan. Bepaalde (weers)omstan-

Oud papier
Ichthusschool
zaterdag 16 maart (09.00-12.00 uur)

Textiel
Stichting Paardrijden voor
Gehandicapten
18 t/m 22 maart (inzameling aan huis)

Collecte
Amnesty International
11 t/m 16 maart
Reuma Nederland
18 t/m 23 maart
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2020

2020
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digheden kunnen ervoor zorgen dat de
planning niet altijd haalbaar is. Aan dit

overzicht kunnen geen rechten ontleend
worden.

Individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is een
geldbedrag voor mensen die een lange
tijd van een laag inkomen hebben
moeten leven en geen uitzicht hebben
op een hoger inkomen.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag
De gemeente beoordeelt of u recht heeft
op de individuele inkomenstoeslag. De
hoogte van de toeslag is afhankelijk van
uw type huishouding.

Meer weten?
Het aanvraagformulier en meer informatie over de individuele inkomenstoeslag is te vinden op www.putten.nl/
individuele-inkomenstoeslag.

Gezocht: nieuwe leden voor de
Participatieraad Putten
Heeft u een luisterend oor? Bent u
maatschappelijk betrokken en bereid
vrijwillig mee te denken en te adviseren
over de regelgeving op het sociaal
domein? Kent u het sociaal domein of
bent u bereid zich daarin te verdiepen?
Dan kijkt de Participatieraad Putten uit
naar uw sollicitatie.
Wat is de Participatieraad Putten?
De participatieraad geeft het college van
burgemeester en wethouders gevraagd
en ongevraagd advies. De participatieraad adviseert over het sociaal domein
(beleid en uitvoering). Dat betekent dat
de leden zich bezighouden met de
Wet maatschappelijke ondersteuning,
de Participatiewet, de Jeugdwet en de
mobiliteit die daaraan verbonden is.
Daarbij vindt de participatieraad
informatie van cliënten van groot
belang, want in hun belang wordt er
geadviseerd.
2 enthousiaste leden gezocht
De Participatieraad Putten zoekt
2 nieuwe, enthousiaste leden voor de
werkgroepen Jeugd, Wmo en Participatiewet.
Solliciteren?
Graag! Stuur uw sollicitatie met CV

uiterlijk 15 maart naar
participatieraad@putten.nl. U kunt
eventueel aangeven naar welke werkgroep uw voorkeur uitgaat. U kunt ook
schriftelijk solliciteren. Stuur uw brief
naar: Participatieraad Putten, ter attentie
van de voorzitter, dhr. C. van Tilborg,
Brinkstraat 91, 3881 BP Putten.
De sollicitatiegesprekken vinden in de
vierde week van maart plaats.

Meer informatie
Wilt u liever eerst meer informatie over
de vacature? De voorzitter gaat graag
met u in gesprek. U bereikt de heer
Van Tilborg via telefoonnummer
06 229 92 511. Meer informatie over de
participatieraad vindt u op de website:
www.participatieraadputten.nl.

Activiteitenkalender
Expositie Kunstkelder
15 maart t/m 13 april
Veenhuizerveldweg 30
(tijdelijke locatie door renovatie
gemeentehuis)
www.kunstinputten.nl
Bingo Puttens Mannenkoor
Vrijdag 15 maart
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Hooiweg 4A
Natuur Ontwaakt Wandeling
Donderdag 21 en vrijdag 22 maart
Van 10.00 tot 11.30 uur
Landgoed Schovenhorst
www.landgoedschovenhorst.nl

Modeshow & Verkoop Marion Mode
Vrijdag 22 maart
10.00 uur
Wijkontmoetingscentrum De Schauw
T (088) 056 3000
Johannes Passion
COV Putten
Zaterdag 23 maart
19.30 uur
Gereformeerde kerk
E info@covputten.nl
Wilt u uw activiteit ook onder de
aandacht brengen? Dat kan via
www.putten.nl/activiteiten.
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Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 04-03-2019, Veldstraat 11, het
verhogen van de nok (bouwen),
W 19/090.
2. 04-03-2019, Krachtighuizerweg 27,
het kappen van 4 bomen (kappen),
W 19/ 091.
3. 05-03-2019, Bato'sweg 5, het
plaatsen van poeren en een bijgebouw (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/092.
4. 05-03-2019, Mennestraat 5, het
vervangen van de gevelbekleding en
dakpannen (bouwen), W 19/093.
5. 07-03-2019, Waterweg 93A, het
bouwen van een vleeskalverenstal
(bouwen, milieuneutraal wijzigen),
W 19/094.
6. 07-03-2019, Laak 23, het kappen
van 17 bomen (kappen), W 19/095.
7. 07-03-2019, Poolseweg 27/61, het
kappen van 1 boom (kappen),
W 19/096.
8. 08-03-2019, 't Oeverstraat 10, het
bouwen van een jongveestal
(bouwen), W 19/097.

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
activiteitenbesluit en
sloopwerkzaamheden

De volgende melding activiteitenbesluit
is ingediend (datum binnenkomst,
locatie, activiteit, nummer):
1. 21-01-2019, Strandboulevard 1,
voor het starten van een bedrijf: een
kiosk met functie van verkoop van
dranken, versnaperingen, ijs en
kleine etenswaren.
De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 28-02-2019, Graaf Wichmanstraat 13, voor het verwijderen van
asbest uit een garage.

Tegen een sloopmelding of melding
activiteitenbesluit kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Voor meer
informatie kunt u contact met ons
opnemen via het telefoonnummer
(0341) 359 726.

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. 04-03-2019, Oude Prinsenweg 22,
het vernieuwen van een woning en
het creëren van een inwoonsituatie
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 18/472.
2. 04-03-2019, Beatrixlaan 4, het
bouwen van een woning en het
verbreden van de inrit (bouwen,
inrit), W 19/036.
3. 04-03-2019, Strandboulevard 3, het
renoveren van het beddenhuis van
postillion Veluwemeer (bouwen),
W 19/041.
4. 07-03-2019, Prins Hendrikweg 84,
het kappen van 3 bomen (kappen
met herplantplicht), W 19/051.
5. 07-03-2019, van Oldenbarneveltstraat 165, het aanpassen van de
constructie van de woning (bouwen), W 19/052.
6. 07-03-2019, Bato'sweg 6, het
kappen van 1 boom (kappen),
W 19/059.
7. 07-03-2019, Oude Garderenseweg 25A, het kappen van 5 bomen
(kappen met herplantplicht),
W 19/063.

Rectiﬁcatie
In de advertentie van 06-03-2019 is per
abuis een verkeerd zaaknummer gezet.
- 28-02-2019, Beatrixlaan 2,
het verbouwen van de woning
(bouwen), W 19/017; dit moet zijn:
- 28-02-2019, Beatrixlaan 2,
het verbouwen van de woning
(bouwen), W 19/025.
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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpwijzigingsplan
Roosendaalseweg 208-210

Van 14 maart 2019 tot 24 april 2019 ligt
in de Publiekswinkel voor eenieder ter
inzage het ontwerpwijzigingsplan
Roosendaalseweg 208-210. Het perceel
heeft op dit moment een agrarische
bestemming. Met het ontwerpwijzigingsplan wordt een functieverandering
van agrarisch naar wonen mogelijk
gemaakt. Met het slopen van agrarische
bebouwing komen sloopmeters vrij die
deels op eigen perceel worden ingezet
en deels verkocht kunnen worden.
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.WPBGRoosendweg208-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 burgemeester en wethouders.

Vooraankondiging
bestemmingsplan Kraakweg

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten een nieuw
bestemmingsplan in procedure te
brengen om de Kraakweg via een
nieuwe aantakking aan te sluiten op de
rotonde Nijkerkerstraat / Van Geenstraat. De bestaande aansluiting van de
Kraakweg op de Nijkerkerstraat komt te
vervallen.
Wij verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan binnenkort 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. Wij
vragen geen onafhankelijke instantie om
advies over ons voornemen.

OVERIG
De burgemeester is voornemens om
tijdens de viering van Koningsdag op
27 april 2019 evenals voorgaande jaren
een alcoholverbod in te stellen voor het
gehele grondgebied van de gemeente
Putten tussen 06.00 en 10.30 uur. Dit
betekent dat gedurende deze tijd in het
geheel geen alcohol mag worden
verkocht. Voordat de burgemeester dit
besluit neemt wordt u overeenkomstig
artikel 4:8 van de Algemene wet
bestuursrecht in de gelegenheid gesteld
schriftelijk of mondeling uw zienswijze
binnen 8 dagen na publicatie te geven.

