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CONTACT

NIEUWS

Géén bezoekers bij herdenking razzia, wel live-uitzending

Wij zijn er voor u

De razziaherdenking vindt dit
jaar in aangepaste vorm plaats
op vrijdag 2 oktober vanaf 19.00
uur. In verband met de uitbraak
van het coronavirus zendt de
gemeente de herdenking live
uit via internet. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen
heeft de gemeente besloten om
géén bezoekers toe te laten bij
de jaarlijkse herdenking van de
razzia.

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

“

Kijk thuis live mee
via www.putten.nl/
razziaherdenking.
NIEUWS

VELUWE DUURZAAM

Gedenkboek Razzia

Isolatie-actieweken

Wist u dat u bij de gemeente Putten
een gedenkboek over de razzia kunt
kopen? De samensteller van het
boek, Tj. Wouters, geeft in het boek
een nauwkeurige en aangrijpende
beschrijving van de verschrikkelijke
gebeurtenis in oktober 1944, uit de
mond van hen die het meegemaakt
hebben. Een zeer waardevolle bijdrage voor de lokale geschiedenis.

Van 12 tot en met 31 oktober
zijn de isolatie-actieweken. Deze
actie is voor alle inwoners van de
Noord-Veluwe. Tijdens deze weken
ontvangt u (dubbele) korting op
uw isolatiemateriaal bij de deelnemende bouwmarkten. Gaat u
ook aan de slag?

GEDENKBOEK BESTELLEN
U kunt het gedenkboek online
bestellen
via
de
website
www.putten.nl/gedenkboek.
Liever niet online bestellen? Dan
kunt u het gedenkboeken ook
kopen bij de Servicebalie in het
gemeentehuis.
KOSTEN
Een gedenkboek kost € 12,50. Als
u een gedenkboek online bestelt,

MEER INFORMATIE
ā Veluwe Duurzaam
Ā www.veluweduurzaam.nl/
isolatie-actieweken

MEER INFORMATIE
ă (0341) 359 611

betaalt u € 16,50 (dit is inclusief
verzendkosten).

DIVERSEN

WEGAFSLUITINGEN
HERDENKING RAZZIA
Ą Vrijdag 2 oktober tussen 18.30 en 20.00
uur
Wegens de herdenking van de razzia van Putten worden de volgende wegen afgesloten
voor alle verkeer:
- N303 (gedeelte Arendstraat – Papiermakerstraat)
- Stationsstraat (gedeelte Mennestraat –
N303)
- Fietstunnel N303
- Dorpsstraat (gedeelte N303 – Boni)
- Engweg (gedeelte Dorpsstraat – Roosendaalseweg)
- Putterbrink
(gedeelte
Husselsesteeg
N303)
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ACTIVITEITENKALENDER
-

-

Van Haersma de Withstraat - vanaf 16.00
uur (gedeelte Langkamperpad – Dorpsstraat)
Spoorstraat
Schimmelpennincklaan

INZAMELING OUD PAPIER
SCHOOL BIJ DE BRON
Ą zaterdag 3 oktober (09.30-11.30 uur)
naast de bibliotheek
SCHOOL HOEF
Ą vrijdag 2 oktober en zaterdag 3 oktober

SCHOOL DE WEGWIJZER
Ą donderdag 1 oktober (vanaf 11.00 uur) tot
vrijdag 2 oktober (15.00 uur)

ORGELCONCERT JOS MOEKE
Ą Zaterdag 3 oktoberVan 20.00 tot 21.15 uur
ā Hersteld Hervormde Kerk
Henslare 2

COLLECTE

RAZZIAHERDENKING PUTTEN
Ą Vrijdag 2 oktober
Vanaf 19.00 uur
Ā Kijk thuis live mee via de website
www.putten.nl/razziaherdenking

DIERENBESCHERMING
Ą 28 september t/m 3 oktober
NEDERLANDSE BRANDWONDEN
STICHTING
Ą 5 t/m 10 oktober

Wilt u uw activiteit ook onder de aandacht
brengen? Dat kan via de website
www.putten.nl/activiteiten.

Nationale sportweek
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28 september 2020

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Binnen en buiten

Thuis

Gezelschappen tot
maximaal 4 personen,
zowel binnen als buiten.

30

3

Binnen totaal maximaal
30 personen.
Buiten totaal maximaal
40 personen.
Uitzonderingen gelden voor onder
andere uitvaarten, detailhandel en
scholen. Voor culturele instellingen
kunnen lokaal uitzonderingen
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld musea en
monumenten, geldt: bezoek
op basis van een reservering
per tijdsvak.

Horeca (eet- en drinkgelegenheden)

Voor bezoek thuis geldt:
maximaal 3 personen (exclusief
kinderen t/m 12 jaar).

Vanaf 21.00 uur geen
nieuwe bezoekers.

Kom je terug uit een gebied
met een oranje reisadvies
vanwege corona, dan ga je 10
dagen in thuisquarantaine.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de
deur), een gezondheidscheck
en een vaste zitplaats zijn altijd
verplicht. Bezoekers worden
gevraagd zich te registeren.

Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar
de kinderopvang, school en sport.

Werk
Sluiting afhaalrestaurants
uiterlijk om 2.00 uur en
geen verkoop van alcohol
na 22.00 uur.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Vervoer

Sport

Beperk je aantal reizen.
Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registeren.

Geen publiek bij sport, zowel
amateur als professioneel.

In het openbaar vervoer
is het dragen van een nietmedisch mondkapje verplicht.

Sluiting van sportkantines.

Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukke
plekken.

Was vaak je handen
en nies in je elleboog.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen.
Kijk voor actuele informatie op de website van de
gemeente waarin je woont of die je bezoekt.
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Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

NIEUWS

Ervaar het openbaar vervoer in Putten
Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een
inloopspreekuur in Putten. OVambassadeurs
beantwoorden
tijdens het maandelijkse inloop-

spreekuur vragen over reizen met
bus en trein. Belangstellenden
mogen kosteloos en vrijblijvend
binnenlopen.

OV-ambassadeurs zijn ervaren
OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen
senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen,
het plannen van een reis en in- en
uitchecken bij diverse vervoerders.
Ook geven zij informatie over het
deelnemen aan een proefreis en
de coronamaatregelen in het openbaar vervoer.

Alleen op afspraak naar
het gemeentehuis
Door het coronavirus kunt u tot
het einde van het jaar alleen op
afspraak terecht bij de Publieksbalies in het gemeentehuis. Voor
veel zaken kunt u gelukkig zelf
online een afspraak maken.

Komt u er niet uit? Neem dan telefonisch contact met ons op.

MEER INFORMATIE
ă (0341) 359 611
Ā www.putten.nl

Ga naar www.putten.nl en kies
‘Afspraak maken’.

INLOOPSPREEKUUR
ā Bibliotheek Putten
Brinkstraat 56
Ą Maandag 12 oktober
Van 14.00 tot 15.30 uur
Ā www.ervaarhetov.nl

Opfriscursus verkeerskennis
Wilt u uw verkeerskennis opfrissen? Dan
kunt u zich ook dit jaar weer opgeven voor de
Opfriscursus Verkeerskennis van de afdeling
Ermelo-Putten van Veilig Verkeer Nederland.
DE CURSUS
De ochtend bestaat uit een theorieles
waarbij een instructeur ingaat op de laatste ontwikkelingen in het hedendaagse
verkeer. Omdat er door de coronacrisis

geen praktische rijproef zal worden afgenomen, kunt u in de middag meedoen met
de volgende activiteiten:
- een rijsimulator;
- een alcoholbril;
- een reactietest.
VOOR WIE?
Inwoners van Ermelo en Putten die in het bezit zijn van een rijbewijs. De kosten voor het

ochtendprogramma zijn € 5,00 per persoon.
Voor het ochtend- en middagprogramma zijn
de kosten € 10,00 per persoon inclusief een
eenvoudige lunch.
WANNEER?
De opfriscursus is op dinsdag 10
november van 10.00 tot 12.00 uur. De
locatie dit jaar is Theater Stroud, Brinkstraat 91 in Putten.

AANMELDEN
Meld u aan bij de heer M. van den Brink via
telefoonnummer 06 290 68 243 of e-mail
putten1955@icloud.com.
Graag zo snel mogelijk aanmelden in verband met het inhuren van een rijsimulator.

BEKENDMAKINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer:
1. 08-09-2020, Husselsesteeg 22A, het
verhuren van leegstaande woonruimte (tijdelijk afwijken bestemmingsplan),
W 20/394.
2. 22-09-2020, Papiermakerstraat 5, het
realiseren van 2 appartementen in de
winkel (bouwen), W 20/395.
3. 24-09-2020, Hunnenpad 15, het kappen
van 4 bomen (kappen), W 20/396.
4. 23-09-2020, Oude Nijkerkerweg 43, het
kappen van 1 boom (kappen), W 20/397.
5. 22-09-2020, van Eeghenlaan 10, het
kappen van 1 boom (kappen), W 20/398.
6. 24-09-2020, Kromme Koesteeg 1, het
kappen van 1 boom (kappen), W 20/399.
7. 27-09-2020, Krachtighuizerweg 31, het
kappen van 3 bomen (kappen), W 20/400.
8. 27-09-2020, Nieuwe Laaklaan 18, het
kappen van 2 bomen (kappen), W 20/401.
9. 27-09-2020, Voorthuizerstraat 103, het
verbouwen van de schuur (bouwen),
W 20/402.
Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer
informatie? Bel (0341) 359 611.
INGEKOMEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT EN SLOOPWERKZAAMHEDEN
De volgende meldingen activiteitenbesluit zijn
ingediend:
1. 08-05-2020, Houtweg 5, voor het veranderen van aantal varkens.
2. 26-06-2020, Zuiderzeestraatweg 14, voor
het aanleggen van nieuwe ruwvoersilo’s
en een nieuwe mestzak en het toenemen
van de hoeveelheid melkrundvee en het
toevoegen van schapen en kippen.

De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld:
1. 12-09-2020, Industrieweg 12, voor het
slopen van een tussenbouw tussen de
panden aan Industrieweg 12 en 14.
2. 18-09-2020, Waterweg 25, voor het verwijderen van asbest uit een schuur.
3. 21-09-2020, Arlersteeg 8, voor het verwijderen van asbest en het slopen van
schuren.
4. 17-09-2020, Voorthuizerstraat 77A, voor
het slopen van watertank.
Tegen een melding activiteitenbesluit of
sloopmelding kan geen bezwaarschrift
worden ingediend. Meer informatie? Bel
(0341) 359 611.
VERLEENDE REGULIERE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen met
een reguliere voorbereidingsprocedure zijn
verzonden:
1. 21-09-2020, Hellerweg 10, het plaatsen
van een dakkapel en tussenlid (bouwen),
W 20/160.
2. 21-09-2020, Zuiderveldweg 6, het tijdelijk
plaatsen van een tent op het terras van het
Bosbad (bouwen), W 20/369.
3. 21-09-2020, Oude Garderenseweg 3 8,
het gedurende 3 jaar beschikbaar stellen
van een recreatiewoning voor tijdelijke
bewoning (afwijken bestemmingsplan),
W 20/336.
4. 21-09-2020, Oude Nijkerkerweg 52, het
wijzigen van de additionele techniek (OBM),
W 20/317.
5. 21-09-2020, Krachtighuizerweg 32, het
maken van een inrit (uitweg), W 20/347.
6. 21-09-2020, Dames Tijssenstraat 34, het
bouwen van een woning (bouwen),
W 20/327.
7. 21-09-2020, Wilhelminalaan 2, het kappen

van 7 bomen (kappen met herplantplicht),
W 20/351.
8. 21-09-2020, Hellerweg 13, het renoveren
van het dak (bouwen), W 20/352.
9. 21-09-2020, Jacq Perkstraat 19, het maken
van een inrit (uitweg), W 20/354.
10. 21-09-2020, Midden Engweg 41, het
uitbreiden van het bedrijfspand (bouwen),
W 20/314.
11. 21-09-2020, Schovenhorsterveldweg 66,
het gedurende 3 jaar beschikbaar stellen
van een recreatiewoning voor tijdelijke
bewoning (afwijken bestemmingsplan),
W 20/330.
12. 23-09-2020, Spechtstraat 44, het plaatsen
van een dakkapel (bouwen), W 20/356.
13. 23-09-2020, Emmalaan 18, het kappen van
1 boom (kappen), W 20/363.
14. 25-09-2020, Veldstraat 7B, het gewijzigd
gebruiken van een kantoorpand t.b.v.
personal training (afwijken bestemmingsplan), W 20/372.
15. 25-09-2020, Husselsesteeg 24, het bouwen van een woning met bijgebouw, het
kappen van 12 bomen (bouwen, kappen),
W 20/279.

keursrecht gemeenten bekend dat de gemeenteraad, op grond van het bepaalde in artikel
2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten op
24 september 2020 heeft besloten gronden
aan te wijzen als gronden waarop de artikelen
10 t/m 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht
gemeenten van toepassing zijn.

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.

Gevolgen
Het besluit van de gemeenteraad betreft de
bestendiging van het voorkeursrecht door
voorlopige aanwijzing door het college van
burgemeester en wethouders bij besluit van
30 juni 2020 en heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht van artikel 10
Wvg van toepassing is. Dit houdt in dat de
eigenaren van en de eventuele beperkt gerechtigden tot de aangewezen gronden, wanneer zij hun (recht op het) eigendom willen
overdragen, dit eerst aan de gemeente Putten
te koop moeten aanbieden.

RUIMTELIJKE ORDENING
BEKENDMAKING VAN AANWIJZING EX
ARTIKEL 2 JUNCTO 5 WET VOORKEURSRECHT
GEMEENTEN VAN GRONDEN IN PUTTEN-ZUID
Burgemeester en wethouders van Putten maken op grond van artikel 7 van de Wet voor-

De aangewezen gronden zijn gelegen ten
zuiden van de kern Putten zoals nader aangegeven op de bij het besluit behorende en
daarvan onderdeel uitmakende kadastrale
kaart en de lijst van aangewezen gronden.
Deze gronden zijn thans voornamelijk in gebruik conform de vigerende agrarische en/
of bedrijfsbestemming. Aan deze gronden
wordt een, nader bij bestemmingsplan of omgevingsplan uit te werken, niet-agrarische bestemming toegedacht, namelijk “Wonen”.
Het raadsbesluit treedt in werking één dag na
publicatie in de Staatscourant en geldt voor
een termijn van drie jaar, tenzij voor die tijd
een opvolgend ruimtelijke plan wordt vastgesteld (publicatie Staatscourant: 29 september 2020).

Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen
als de rechthebbenden tot verkoop van hun
eigendomsrecht of beperkte recht willen over-
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gaan. De eigenaren en beperkt gerechtigden
ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij
aangetekende brief bericht over de inhoud van
het besluit en de gevolgen hiervan.
Stukken ter inzage
Het besluit van de gemeenteraad ligt tezamen met de daarbij behorende bijlagen,
bevattende de kadastrale kaart en een lijst met
de aangewezen gronden, de namen van de
gerechtigden en overige relevante gegevens,
met ingang van 30 september 2020 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter
inzage in het gemeentehuis van Putten,

afdeling Ruimte, aan het Fontanusplein 1 te
Putten. Voor het maken van een afspraak kunt
u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur
contact opnemen met de Servicebalie via
telefoonnummer (0341) 359 611.
Bezwaar en beroep tegen de aanwijzing
Tegen het besluit van de gemeenteraad staat
bezwaar en beroep open. Gedurende een termijn van zes weken, vanaf 30 september tot
en met 11 november 2020 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen voormeld
besluit van de gemeenteraad. Het bezwaarschrift kan worden gericht aan de gemeente-

Altijd op de hoogte
gemeenteputten
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@gem_putten

gemeente-putten

raad van Putten (Postbus 400, 3880 AK Putten).
Indien een belanghebbende reeds bezwaar
heeft gemaakt tegen het collegebesluit van
30 juni 2020 en dit bezwaar aanhangig is,
wordt dit bezwaar mede geacht te zijn gericht
tegen het raadsbesluit.
Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van
een dagtekening, naam, adres en handtekening van de indiener, de omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar gericht is en
de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Degene die een bezwaarschrift heeft inge-

diend kan ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht bij spoedeisend belang tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank te Zutphen, Martinetsingel 2,
7201 DX Zutphen.
Nadere inlichtingen
Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u
zich op werkdagen richten tot de heer
A. van Anraad via telefoonnummer (0341)
359 611.

