Nieuws en informatie
WOENSDAG 12 MEI 2021

NIEUWS

CONTACT

Wij zijn er voor u
GEMEENTE PUTTEN
ā Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten
ă (0341) 359 611
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

VACATURE

Wij zoeken jou

Gewijzigde dienstverlening door Hemelvaartsdag
Door Hemelvaartsdag (donder-dag 13 mei)
zijn er wijzigingen in onze dienstverlening.
GEMEENTEHUIS
Op donderdag 13 mei is het gemeentehuis
gesloten.

AFVALINZAMELING
Op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei is het
afvalbrengstation gesloten. Op donderdag
13 mei halen wij géén afval op. Op vrijdag 14
mei halen wij wel afval op, ook het afval van
donderdag 13 mei.

MEER INFORMATIE
Ā www.mijnafvalwijzer.nl of download
de app ‘Afvalwijzer’ van AddComm.

LUISTEREND OOR

Luisterend oor: het spreekuur van de participatieraad
Maakt u gebruik van een regeling
van de Wmo, de Jeugdwet
of de Participatiewet? Wij zijn
benieuwd naar uw ervaringen.
Bent u tevreden? Of juist niet?
Heeft u ideeën wat er anders zou
kunnen? Wij horen het graag!

Elke derde woensdag van
de maand bent u van harte
welkom op het spreekuur van
de Participatieraad Putten. Wij
geven de gemeente advies. Wij
bieden u een luisterend oor van
09.30 tot 11.00 uur in Stroud. De

participatieraad is ook digitaal
bereikbaar. De link naar het
digitale spreekuur vindt u op
www.participatieraadputten.nl.

SPREEKUUR
ā Stroud, Brinkstraat 91 in
Putten
Ą Woensdag 19 mei van
09.30 tot 11.00 uur

De gemeente Putten zoekt
voor de afdeling Samenleving
een nieuwe medewerker.
MEDEWERKER ADMINISTRATIE
24 uur per week
GEÏNTERESSEERD?
Reageer vóór maandag 24 mei.
Kijk voor meer informatie op:
Ā www.werkenbijblnp.nl.

DIVERSEN

INZAMELING OUD PAPIER
DE SCHUILPLAATS
Ą zaterdag 15 mei

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start
In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om
gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk
dat al die gegevens kloppen. Staat er
toch een fout in een registratie? Dan
moet deze snel worden hersteld. Het
Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties
(MFO) helpt u hierbij.

OMGEVINGSVERGUNNING

LONGFONDS
Ą 17 t/m 22 mei

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Datum binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer:
1. 03-05-2021, Driestweg 14A, het plaatsen
van een bijgebouw, W 21/181 04-05-2021,
2. Hoge Eng-West 14 en 18, een uitbreiding van het bedrijfspand, W 21/182
05-05-2021,
3. Calcariaweg 3, het vervangen en
verhogen van de kapconstructie van de
woning, wijziging gevelafwerking en
tijdelijk bewonen bijgebouw, W 21/183.
05-05-2021,
4. Zuiderveldweg 6, het kappen van 15
zieke/dode bomen met herbeplanting,
W 21/184. 06-05-2021,
5. Van Haerma de Withstraat 1, het
verbreden van een uitrit, W 21/185
Tegen deze aanvragen kan nog geen
bezwaar/beroepschrift worden ingediend.
Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

Altijd op de hoogte

ge me e nte putten

helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout
in een overheidsregistratie.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen met
een reguliere voorbereidingsprocedure zijn
verzonden:
1. 03-05-2021, Kozakkenweg 15, het kappen
van een boom (met herplantplicht),
W 21/113.
2. 03-05-2021, Voorthuizerstraat 56, het
plaatsen van een erker, W 21/118.
3. 03-05-2021,
Klaarwaterboslaan
12,
het kappen van een boom (met
herplantplicht), W 21/126.
4. 03-05-2021, Nic Beetsstraat 5, het
vervangen van de garage (afwijken
bestemmingsplan), W 21/127.
5. 03-05-2021, Drieseweg 76, het kappen van
2 bomen (met herplantplicht), W 21/130.
6. 03-05-2021, Oude Nijkerkerweg 39,
het legaliseren van een warmtepomp,
W 21/133.
7. 03-05-2021, Schovenhorsterveldweg 7 10,
het kappen van 3 bomen (met herplantplicht), W 21/135.

8. 03-05-2021, Grieteweg 16, het kappen van
2 bomen (met herplantplicht), W 21/138.
9. 03-05-2021, Voorthuizerstraat 142, het
kappen van een boom, W 21/140.
10. 04-05-2021,
Keizerswoert
26,
het
uitbreiden van het bedrijfsgebouw
(bouwen, afwijken bestemmingsplan),
W 21/120.

MEER INFORMATIE
Ā www.rvig.nl/mfo

BEKENDMAKINGEN

COLLECTE

gemeenteputten

FOUT LATEN CORRIGEREN?
Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit
bij de organisatie waar het om gaat. Soms
lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet
duidelijk is bij welke organisatie iemand
moet zijn. Daarom is er nu het Meldpunt
Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het
MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor
Iden-titeitsgegegevens (RvIG). Het MFO

@gem_putten

gemeente-putten

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.
Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

