Nieuws en informatie
WOENSDAG 14 JULI 2021

CONTACT

Wij zijn er voor u
GEMEENTE PUTTEN
ā Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten
ă (0341) 359 611
06 203 06 284
Ă info@putten.nl
Ā www.putten.nl
AFVALBRENGSTATION
ā Hoge Eng-West 5, 3882 TP Putten
OPENINGSTIJDEN
Kijk voor onze openingstijden op:
Ā www.putten.nl

DIVERSEN

INZAMELING OUD PAPIER
SCHOOL BIJ DE BRON
Ą zaterdag 17 juli (09.30-11.30 uur)
ā naast de bibliotheek

ACTIVITEITENKALENDER
BINGO AVOND
Ą Zaterdag 17 juli
		 19.30 uur
ā Buurthuis Krachtighuizen
		 ‘t Krachtig Huus
		 Oude Prinsenweg 6C
WANDELING LANGS WERELDBOMEN
Ą Dinsdag 20 juli
		 14.00 uur
ā Landgoed Schovenhorst
Ā www.schovenhorst.nl
Wilt u uw activiteit ook onder de aandacht brengen? Kijk voor de mogelijkheden op www.putten.nl/activiteiten.

De maand juli: piek van het tekenseizoen
Deze maand is de piek van het tekenseizoen.
Van een tekenbeet kunt u ziek worden.
Controleer uzelf en anderen op tekenbeten
nadat u 'in het groen' bent geweest. Bent u
gebeten door een teek, dan is het belangrijk
dat u hem snel weghaalt.
WAT ZIJN TEKEN?
Teken lijken op kleine platte spinnetjes.
Ze leven van bloed van dieren of soms
van mensen. Ze kunnen ongemerkt uren
of zelfs dagen op de huid zitten en zich
volzuigen met bloed. Meestal zijn tekenbeten onschuldig. Toch is het belangrijk een
teek zo snel mogelijk te verwijderen. Teken
kunnen namelijk besmet zijn met de bacterie
Borrelia burgdorferi en de ziekte van Lyme
overdragen.
WAAR KOMEN TEKEN VOOR?
Teken komen in het hele land voor, in bos,
park, hei, duinen of in de tuin. Ze zitten in
de buurt van bomen of struiken in hoog
gras of tussen dode bladeren. Teken kunnen
zich vastbijten in de huid van mensen.
Van een tekenbeet kunt u ziek worden. In
Nederland kunnen teken de ziekte van Lyme
overbrengen en in zeldzame gevallen tekenencefalitis (TBE).
HOE KUNT U MAATREGELEN NEMEN?
Mensen die veel in aanraking komen met
teken (zoals boswachters, hoveniers en

militairen) wordt aangeraden zichzelf extra
te beschermen tegen tekenbeten door de
volgende maatregelen te nemen:
- blijf zoveel mogelijk op de paden en
vermijd dichte begroeiing en struikgewas;
- draag dichte schoenen, lange mouwen en
een lange broek. Stop broekspijpen in uw
sokken. Op lichte kleding zijn teken beter te
zien;
- draag kleding die is geïmpregneerd met
het insectenwerend middel Permetrine
of spuit uw kleding in met een insectenwerend middel dat DEET bevat;
- smeer de onbedekte huid in met een
middel dat DEET bevat.
CONTROLEREN IS BELANGRIJK
Controleer uw lichaam en uw kleding op
tekenbeten als u in het groen bent geweest.
Teken kunnen zich overal vastbijten, maar
hebben voorkeur voor liezen, knieholtes,
oksels, bilspleet, randen van het ondergoed,
achter de oren en rond de haargrens in de
nek. Heeft u een tekenbeet? Haal de teek
snel weg. Hoe langer de teek in uw huid
zit, hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt.
NAAR DE HUISARTS?
Ga naar de huisarts als u één van de volgende
klachten heeft na een tekenbeet:
- een verkleuring van de huid op de plek
van de tekenbeet, die groter wordt. Deze

Een teek? Pak ‘m beet!

kan tot drie maanden na een tekenbeet
verschijnen;
- koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn,
in de eerste weken na een tekenbeet;
- soms kunnen gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of hartklachten
ontstaan. Dat kan gebeuren als de vroege
klachten van de ziekte van Lyme niet
behandeld zijn met antibiotica. Maar deze
klachten zijn soms ook een eerste uiting
van de ziekte.

MEER INFORMATIE
Ā www.rivm.nl/tekenbeet

OMGEVINGSWET

Vragenlijst over toekomst Putten verlengd tot 19 juli
Al meer dan 160 mensen hebben
aangegeven wat zij belangrijk
vinden voor de toekomstige
leefomgeving van Putten. Heeft
u de vragenlijst Omgevingsvisie Putten 2040 nog niet
ingevuld? Dan kunt u dit alsnog
doen tot maandag 19 juli via
www.putten.nl/putten2040.
DOEL VRAGENLIJST
De gemeente Putten gaat in de
Omgevingsvisie Putten 2040
opschrijven hoe de toekomstige
leefomgeving er op hoofdlijnen
uitziet. Inwoners kunnen in
deze fase reageren op open
vragen en zo laten weten wat
zij van belang vinden voor
bijvoorbeeld het buitengebied,
de bedrijventerreinen, Nulde,

het centrum, de woonwijken en
het bos.

“

Vragenlijst nog niet
ingevuld? Dit kan
nog tot maandag
19 juli via
www.putten.nl/
putten2040
VERVOLG
Eind dit jaar komen wij bij
u terug met meer concrete
vragen en stellingen. Dit naar
aanleiding van de opbrengst

van deze fase. Naar verwachting stelt de gemeenteraad
de Omgevingsvisie in 2022 of
2023 vast. Achtergrondinformatie over de Omgevingswet en
de Omgevingsvisie Putten 2040
is beschikbaar op de website
www.putten.nl/putten2040.

Omgevingsvisie

Putten

2040

VRAGEN OVER DE OMGEVINGSVISIE PUTTEN 2040?
ą Annelies Boonman
Projectleider
implementatie
Omgevingswet
ă (0341) 359 708
Ă aboonman@putten.nl
Ā www.putten.nl/
putten2040

Veluwe FM opnieuw aangewezen als lokale publieke omroep
De gemeenteraad van Putten heeft
donderdag 8 juli ingestemd met de
aanwijzing van Veluwe FM als lokale publieke
media-instelling. Veluwe FM vervult een
belangrijke rol als lokale publieke omroep.

ge me e nte putten

De streekomroep verbindt en informeert en
richt zich op inwoners van Putten, Ermelo
en Harderwijk. Sinds de fusie, enkele jaren
geleden, is het bereik vergoot en zijn de
luisteraantallen gestegen.

De Mediawet geeft gemeenten de opdracht
om iedere 5 jaar een lokale publieke omroep
aan te wijzen. Putten, Ermelo en Harderwijk
hebben alle drie Veluwe FM voorgedragen
aan het Commissariaat voor de media.

STUDIO VELUWE FM
ā Brinkstraat 91A, 3881 BP Putten
ă (0341) 360 148
Ā www.veluwefm.nl

UW VRAAG, ONS ANTWOORD

De gemeente Putten voert een groot aantal taken uit op het gebied van zorg, hulp en welzijn. Dit roept soms vragen op. In deze rubriek staat wekelijks één vraag centraal en die voorzien
wij van een antwoord.

Wat moet ik doen als het lange tijd heel warm is?
De afgelopen jaren hebben we in Nederland
steeds vaker te maken met hittegolven.
Dat betekent meer dagen achter elkaar met
uitzonderlijk hoge temperaturen. Gelukkig
kunnen we ons hierop voorbereiden en zijn
er praktische maatregelen die helpen.
HOE HOUD IK MEZELF KOEL?
Doe rustig aan en beperk lichamelijke
inspanning tussen 12.00 en 18.00 uur. Draag
dunne, lichte kleding en blijf zo veel mogelijk in de schaduw. Doe uw boodschappen
in de ochtend of in de avond, dan is het
wat koeler. Neem ook eens een ouderwets
verkoelend voetenbad.

HOE HOUD IK MIJN HUIS KOEL?
Voorkom zo veel mogelijk dat de zon naar
binnen schijnt. Gebruik zonwering van
zonsopgang tot zonsondergang. Zonwering
aan de buitenkant helpt het beste. Heeft u
een zonnescherm? Rol deze uit. Het
ophangen van een schaduwdoek of wit
laken aan de buitenkant van de ramen
helpt ook. Heeft u geen zonwering aan
de buitenkant? Doe binnen de gordijnen,
lamellen of luxaflex dicht.
WAT KAN IK HET BESTE DRINKEN?
Drink vooral veel water of thee. Doe dit het
liefst verdeeld over de dag. Drink ook als
u geen dorst heeft. Dit is vooral belangrijk
voor ouderen, omdat zij vaak minder dorst

“

Doe rustig aan,
blijf uit de zon
en drink veel water.
hebben. Het is ook belangrijk iets zouts te
eten of te drinken, zoals bouillon. Hoe weet
u of u genoeg drinkt? Als uw urine donker
van kleur is of minder vaak past dan drinkt u
te weinig. Drink dan meer.

WAT KAN IK VOOR ANDEREN BETEKENEN?
Ouderen en personen met een kwetsbare
gezondheid hebben sneller last van hitte.
Houd bij warm weer daarom een extra oogje
in het zeil en bied waar nodig een helpende
hand. Zorgt u voor iemand, bijvoorbeeld als
mantelzorger? Help die persoon op tijd met
het nemen van maatregelen tegen de hitte.
Gaat u op vakantie? Zorg dan op tijd voor
vervangende hulp.
MEER WETEN?
Ā www.putten.nl/advies
OOK EEN VRAAG?
Ă info@putten.nl

BEKENDMAKINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING
INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Datum binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer:
1. 05-07-2021, Bato'sweg 8-3, het tijdelijk
bewonen van een recreatieverblijf als
bedrijfswoning (afwijken bestemmingsplan), W 21/271.
2. 05-07-2021, Voorthuizerstraat 56, het
realiseren van een extra uitrit (uitweg),
W 21/272.
3. 06-07-2021, Brijstroetweg 5, het verbouwen van het woonhuis en het
bijgebouw (bouwen), W 21/273.
4. 06-07-2021, Tarwestraat 23, het plaatsen
van dakkappellen aan de voor- en
achterzijde van de woning (bouwen),
W 21/274.
5. 07-07-2021,
naast
bedrijventerrein
Keizerswoert, het realiseren van een
zonneveld (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/275.
6. 07-07-2021, Groeneveltstraat 127, het
renoveren van PCB De Wegwijzer
(bouwen), W 21/276.
7. 08-07-2021, Dorpsstraat 37, het plaatsen
van een airco (bouwen), W 21/277.
8. 09-07-2021, Zeedijk, het aanbrengen van
2 gronddammen met duikers (aanleg),
W 21/278.
9. 09-07-2021, Voorthuizerstraat 206, het

uitbreiden van de woning (bouwen),
W 21/279.
10. 11-07-2021,
Veenwaterweg
6,
het
plaatsen van een kas (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 21/280.
Rectificatie: op woensdag 7 juli 2021 hebben
wij gepubliceerd dat voor W 21/270 een
vergunning is ingekomen voor Husselerweg 8 (wijzigen carport). Dit moet zijn:
Husselerweg 2A.
Tegen deze aanvragen kan nog geen
bezwaar/beroepschrift worden ingediend.
Meer informatie? Bel (0341) 359 611.
INGEKOMEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT EN SLOOPWERKZAAMHEDEN
De volgende melding activiteitenbesluit is
ingediend:
1. 29-03-2021, Nijkerkerstraat 51, voor veranderen activiteiten van bedrijf.
De volgende sloopwerkzaamheden zijn gemeld:
1. 05-07-2021, Bilderdijkstraat 3, voor het
verwijderen van asbest uit berging.
Tegen een melding activiteitenbesluit of
sloopmelding kan geen bezwaarschrift
worden ingediend. Meer informatie? Bel
(0341) 359 611.

VERLEENDE/GEWEIGERDE
REGULIERE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen met
een reguliere voorbereidingsprocedure zijn
verzonden:
1. 05-07-2021, Halvinkhuizerweg 8, het
bouwen van een schuur met kelder
(bouwen, afwijken bestemmingsplan),
W 21/201.
2. 06-07-2021, Mennestraat 5 I, het tijdelijk
gewijzigd gebruiken van een garagebox
(afwijken bestemmingsplan), W 21/204.
3. 08-07-2021, Hooiweg 15, het tijdelijk
plaatsen van 2 kleine windturbines en 76
zonnepanelen (grondopstelling) (bouwen,
afwijken bestemmingsplan), W 21/208.
4. 09-07-2021, Garderenseweg 2, het
uitbreiden van het appartement en het
verfraaien van de winkel (bouwen),
W 21/240.
De volgende omgevingsvergunning met
een reguliere voorbereidingsprocedure is
geweigerd:
1. 09-07-2021, Klaas Bosstraat 17, het
plaatsen van een carport (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 21/193.

dienen bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten.
Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERKEER
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
VONDELSTRAAT 24
Burgermeester en wethouders hebben
een verkeersbesluit genomen om een
gereserveerde gehandicapten parkeerplaats
in te stellen nabij de Vondelstraat 24.
Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten.
Ook kan op grond van het bepaalde in artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan
de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Gelderland worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen, indien onverwijlde
spoed dat vereist. Het vragen van een
voorlopige voorziening is mogelijk indien
binnen de genoemde termijn ook een
bezwaarschrift wordt ingediend.

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 in-

Altijd op de hoogte
gemeenteputten

@gem_putten
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