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Bezoekadres
Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
Postadres
Postbus 400, 3880 AK Putten
Telefoon
T (0341) 359 611
E-mailadres
E info@putten.nl
Website
W www.putten.nl
Sociale media
Facebook: gemeenteputten
Twitter: @gem_putten
Openingstijden Servicebalie
Maandag:
08.30-17.00 uur
Dinsdag:
08.30-17.00 uur
Woensdag:
08.30-17.00 uur
Donderdag:
08.30-20.00 uur
Vrijdag:
08.30-12.30 uur
Openingstijden balies Belastingen,
Burgerzaken, Ruimte en Samenleving
Maandag:
08.30-12.30 uur
Dinsdag:
08.30-12.30 uur
Woensdag:
08.30-12.30 uur
Donderdag:
08.30-12.30 uur
en
17.00-20.00 uur
Vrijdag:
08.30-12.30 uur
Meldpunt openbare ruimte
www.verbeterdebuurt.nl

Oud papier
School Huinen
donderdag 12 maart (12.00 uur) tot
zaterdag 14 maart (11.00 uur)
Ichthusschool
zaterdag 14 maart (09.00-12.00 uur)
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Tweede dorpsgesprek ‘Putten
Praat Mee’ op dinsdag 17 maart
‘Groeien wij groot of groeien wij
groen?’. Dat is het thema van het
tweede dorpsgesprek onder de noemer
‘Putten Praat Mee’. Het dorpsgesprek
vindt plaats op dinsdag 17 maart in De
Huifkar, Kerkstraat 67. De avond begint
om 20.00 uur. Iedereen is welkom.

Putten kent mooie groene dorpsranden.
Putten is een groen dorp en dat wil
iedereen graag zo houden. Tegelijkertijd
is het ingewikkeld om iedere vierkante
meter binnen de bebouwde kom te
bebouwen. Ondertussen groeit de lijst
met woningzoekenden.

Groeien wij groot of groen?
In Putten is de vraag naar woningen
groot. Doelstelling van de gemeente is
om ieder jaar tenminste 120 woningen
bij te bouwen. De vraag is echter waar
die woningen op termijn moeten komen.

Inmiddels heeft de gemeenteraad een
krediet uitgetrokken om te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn voor
grootschalige woningbouw in Putten.
Inwoners die mee willen praten over
deze onder-werpen, zijn van harte

Inwoners van de gemeente Putten
kunnen op donderdag 12 maart tussen
08.30 en 11.00 uur een gratis nestkastje
ophalen in het gemeentehuis. De
gemeente stelt 150 extra nestkastjes
beschikbaar als preventieve maatregel
tegen de eikenprocessierups. De nestkastjes zijn gemaakt door Stichting
Grensverleggende Talenten. Het gaat
om 1 nestkastje per huishouden. Wees
er op tijd bij want op is op.

De gemeente Putten zoekt een:
Projectleider afdeling Ruimte
(36 uur per week).
Geïnteresseerd? Reageer dan vóór
maandag 30 maart. Kijk voor meer
informatie over deze vacature op
www.werkenbijblnp.nl.

Vorige maand heeft de gemeente Putten
al 250 nestkastjes laten ophangen. Dit
gebeurde door leerlingen van Groevenbeek locatie Putten in samenwerking
met de Stichting voor Natuur- en
Milieubescherming te Putten.
De gemeente stimuleert de bestrijding
van de rupsen door natuurlijke vijanden
in te zetten. De in totaal 400 nestkastjes
voor kool- en pimpelmezen maken deel

uit van de preventieve maatregelen
tegen de eikenprocessierups. Uit
onderzoek blijkt dat dit kan leiden tot
65% minder eikenprocessierupsnesten.
Daarnaast gaat de gemeente dit jaar
plekken benevelen met een biologisch
bestrijdingsmiddel. Het gaat om
plekken waar de afgelopen zomer veel
jeukrupsen zaten.

Boomfeestdag op woensdag 18 maart
Leerlingen van groep 8 van basisschool
De Schovenhorst gaan samen met
wethouder Koekkoek diverse bomen en
struiken planten. Dit gebeurt tijdens de
Nationale Boomfeestdag op woensdag
18 maart.

Wegafsluitingen

Vacature

Toekomst van het dorp
Doel van Putten Praat Mee is om de
inwoners de gelegenheid te bieden
om met elkaar in gesprek te gaan over
de toekomst van het dorp. De dorpsgesprekken worden georganiseerd door
weekblad De Puttenaer. Dit met
medewerking van de gemeente Putten.
De gespreksleiding is in handen van
verslaggevers van De Puttenaer.

Gratis nestkastje ophalen op
donderdag 12 maart (tussen 08.30 en 11.00 uur)

Amnesty International
9 t/m 14 maart
ReumaNederland
16 t/m 21 maart

Kruising Brinkstraat-Torenlaan
De Toerenlaan is op dinsdag 17 maart
bereikbaar via de Hakschaer en de
Paderbornstraat. Dit komt door
werkzaamheden op de kruising
Brinkstraat-Torenlaan. Verkeer op
de Brinkstraat kan met beperkte
snelheid passeren.

welkom bij de tweede editie van het
dorpsgesprek.

De scholen in Putten zijn al jaren actief
betrokken bij de Nationale Boomfeest-

dag. Door natuureducatie en beleving
leren de leerlingen zelf hun steentje bij
te dragen aan een duurzame leefomgeving. De boomfeestdag in Putten komt
tot stand met medewerking van Stichting voor Natuur- en Milieubescherming
Putten (SNMP) en dit jaar ook door
LooHorst Landscaping uit Ermelo.

Putten viert de vrijheid met z’n allen
Meer dan 20 organisaties in Putten
zetten zich in voor ‘Putten Herdenkt’.
Met dit project staat Putten stil bij het
herdenken van de gebeurtenissen tijdens
de Tweede Wereldoorlog en het vieren
van 75 jaar vrijheid. In de komende
maanden worden er veel uiteenlopende
activiteiten georganiseerd die bij het
thema aansluiten.
Subsidiepot volledig benut
De gemeente Putten en provincie
Gelderland hebben subsidie beschikbaar

gesteld voor organiserende partijen,
zodat er extra aandacht kan worden
geschonken aan het jubileumjaar. De
subsidiepot van de gemeente Putten is
volledig benut en dat heeft geleid tot
het gevarieerde programma waar jong
en oud van kan gaan genieten in de
komende periode.
Uitgelichte activiteiten
In maart begint het met de mogelijkheid om trajecten van het Westerborkpad te lopen onder begeleiding
van een gids. Dit project is een
samenwerking tussen de historische
verenigingen van Putten, Ermelo,
Harderwijk en Nijkerk.
Op 27 en 28 maart wordt de muziektheatervoorstelling ‘En nu…?’
gespeeld door Theaterhuis Wild
Zwijn. De voorstelling gaat over
herdenken en verbindt problemen

Meer informatie
Voor meer informatie en een volledig
overzicht van de activiteiten kunnen
inwoners binnenlopen bij VVV Putten
of kijken op www.puttenherdenkt.nl.

PUTTEN
HERDENKT
van de hedendaagse jeugd met de
razzia van toen; de oorlog van toen
met de oorlog in Syrië nu. Kaarten
voor de voorstellingen zijn te
verkrijgen bij VVV Putten.
In april en mei volgen er diverse
activiteiten, zoals theatervoorstellingen van Theater Stroud, bevrijdingsconcerten, lezingen, een
bevrijdingsfestival met diverse activiteiten voor jong en oud en de derde
Freedom Memorial Tour.

Gemeente Putten
Opfriscursus verkeerskennis Activiteitenkalender
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 bestaat uit een
theorieles waarbij een instructeur
ingaat op de laatste ontwikkelingen
in het hedendaagse verkeer.
Voor wie?
Inwoners van Ermelo en Putten die
in het bezit zijn van een rijbewijs.

De kosten zijn € 5,00 per persoon.
Wanneer?
De opfriscursus is op donderdag
26 maart van 09.30 tot 12.00 uur.
De locatie dit jaar is De Muzenhof,
Leuvenumseweg 66 in Ermelo.
Aanmelden
Meld u aan bij de heer
M. van den Brink via telefoonnummer
06 290 68 243 of e-mail
putten1955@icloud.com.

Kinderactiviteit
‘Stokpaard maken’
Woensdag 11 maart
14.00 uur
Landgoed Schovenhorst
www.schovenhorst.nl
Open dag CNS Kinderopvang en peuterspeelzaal
Donderdag 12 maart
Van 09.00 tot 11.00 uur
3 locaties

Bescherm jezelf en
anderen met een vaccinatie!

Lezing Arie Kok
‘Brood en stenen’
Donderdag 12 maart
19.30 uur
Het Boekpunt
T (0341) 352 899

GGD Noord- en Oost-Gelderland houdt
in Putten op woensdag 1 april de
vaccinatieronde volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Bingo Puttens Mannenkoor
Vrijdag 13 maart
20.00 uur
Hooiweg 4A

Uitnodiging voor vaccinatie
Kinderen die dit jaar 9 zijn of worden,
krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen BMR/DTP te halen. Jongeren
die dit jaar 14 zijn of worden, krijgen
een uitnodiging om een vaccinatie tegen
meningokokken ACWY te halen.
Meisjes die dit jaar 13 zijn of worden,
krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen HPV te halen. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Noorden Oost-Gelderland) voert de vaccinaties uit.
Herhalingsoproep
Meisjes uit verschillende geboortejaren

die nog geen vaccinatie tegen HPV
gehaald hebben, krijgen een herhalingsoproep om deze alsnog te kunnen
halen. Ook jongeren uit verschillende
geboortejaren die de vaccinatie tegen
meningokokken ACWY nog niet
gehaald hebben, krijgen een herhalingsoproep.
Waar en wanneer
De vaccinaties zijn woensdag 1 april:
- BMR/DTP en HPV van 13.30 tot
17.00 uur
- Meningokokken (ACWY) van 17.45
tot 19.30 uur
Locatie: CJG/Stroud, Brinkstraat 91 in
Putten.
Waarom ook alweer?
Een vaccinatie beschermt je tegen
ernstige en besmettelijke infectieziektes.

Repair Café
Zaterdag 14 maart
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inloophuis ’t Hart van Putten
Molenweg 2
PHG Boekenmarkt
Zaterdag 14 maart
Van 10.00 tot 15.00 uur
Bilderdijkstraat 45
Tegenover de Aldi
www.phg-putten.nl
Brocante Route Putten
Zaterdag 14 maart
Van 10.00 tot 15.30 uur
5 winkeltjes
www.vvvputten.nl
Tentoonstelling
13 maart t/m 11 april
Kunstkelder Gemeentehuis
Ingang Brinkstraat
www.kunstinputten.nl

Wilt u uw activiteit ook onder de aandacht brengen? Dat kan via
www.putten.nl/activiteiten.
Veel van deze ziektes komen nu bijna
niet meer voor, zoals bof en difterie.
Met een vaccinatie bescherm je niet
alleen jezelf, maar ook anderen.
Bijvoorbeeld ernstig zieken en baby’s
die (nog) niet gevaccineerd kunnen
worden. Zo zorgen we er samen voor
dat infectieziekten geen kans krijgen
in Nederland.
Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer infor-

matie over vaccineren? Betrouwbare
informatie over vaccineren en de
afzonderlijke vaccinaties vind je op
www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
Ook kun je elke werkdag tussen 08.00
en 12.00 uur bellen met de afdeling
Jeugdgezondheid van de GGD via
088 443 31 00 (voor 4-18-jarigen). Voor
vragen over vaccinaties van kinderen
(van 0-4 jaar) kun je terecht bij de Icare
JGZ via telefoonnummer 0900 8833.

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen
(datum binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer):
1. 02-03-2020, Bruno Fabriciusstraat 26, het vervangen van het
kozijn, W 20/090.
2. 02-03-2020, Vondelstraat 9, het
legaliseren van bestaande bijgebouwen en het plaatsen van een carport,
W 20/091.
3. 03-03-2020, Zuiderveldweg 20 16,
het kappen van 7 bomen, W 20/092.
4. 03-03-2020, E van Grevengoedhof 2, het plaatsen van een dakkapel, W 20/093.
5. 05-03-2020, Julianalaan 33, het
uitbreiden van de woning (bouwen),
W 20/081
6. 06-03-2020, Zuiderveldweg 6, het
kappen van een boom, W 20/094.
7. 06-03-2020, Roosendaalseweg 188,
het plaatsen van een kleine windturbine, W 20/095.
8. 08-03-2020, Kinsiusstraat 25,
het plaatsen van een hekwerk,
W 20/096.

Rectificatie: vorige week stond in de
bekendmaking dat aanvraag W 20/089
(het kappen van 18 bomen) betrekking
heeft op Knapzaksteeg 30. Dit adres is
onjuist. Het gaat om Julianalaan 33.

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.

Ingekomen melding
sloopwerkzaamheden

De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 10-02-2020, Garderenseweg 150,
het slopen van een woning.
Tegen een sloopmelding 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. 03-03-2020, Bruno Fabriciusstraat 30, het plaatsen van een
overkapping (afwijken bestemmingsplan), W 20/016.
2. 03-03-2020, Klaproosstraat 9, het
plaatsen van een schutting (bouwen), W 20/018.
3. 03-03-2020, weiland Oude Nijkerkerweg tegenover nr. 18, het
verplaatsen van een inrit, W 20/021.
4. 03-03-2020, Beitelweg 1, het maken
van een inrit, W 20/022.
5. 03-03-2020, Kerkwegje 21, het
tijdelijk (gedurende 5 jaar) gewijzigd gebruiken van het terrein
(afwijken bestemmingsplan),
W 20/028.
6. 03-03-2020, Matseweg 10, het
verplaatsen van een loods (bouwen),
W 20/032.
7. 03-03-2020, Aartje Simonstraat 8,
het verlengen van de garage
(bouwen), W 20/040.
8. 04-03-2020, Parklaan 13, het
wijzigen van de inrit, W19/466.
9. 04-03-2020, Achterstraat 1, het
vervangen van een raamkozijn voor

een deurkozijn (bouwen), W 20/034.
10. 04-03-2020, Hessenweg 19, het
plaatsen van een veldopstelling voor
zonnepanelen (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 20/039.
11. 04-03-2020, Hoofdlaan 19, het
verbreden van de uitrit, W 20/045.
12. 04-03-2020, Veenhuizerveldweg 36,
het tijdelijk bewonen van een
bijgebouw (bouwen), W 20/046.
13. 04-03-2020, Postweg 41, het
vernieuwen van de carport en het
veranderen van de inrit (bouwen,
uitweg), W 20/068.
14. 05-03-2020, Waterweg 89, het
vervangen/verbouwen van 2 schuren
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 20/009.
15. 05-03-2020, Lage Engweg 27, het
plaatsen van een erker (bouwen),
W 20/047.
16. 05-03-2020, Tolweg 9, het wijzigen
van de inrit (uitweg), W 20/051.
17. 06-03-2020, Kastanjelaan 1, het
kappen van 3 bomen, W 20/015.
18. 09-03-2020, Hoorneweg 17B, het
aanpassen van enkele woningen,
kavel 2, 3, 4, 45, 46 (bouwen),
W 20/070.
19. 09-03-2020, Lariksstraat 2, het
realiseren van een tussendeur
tussen 2 appartementen (bouwen),
W 20/072.
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20. 09-03-2020, Vervoornstraat 38, het
realiseren van een inrit, W 20/074.
21. 09-03-2020, Jac Catsstraat 5,
het vergroten van een woning,
W 20/087.
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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan
Veenhuizerveldweg 20A
(hoek Boshuisweg)

Van 12 maart tot 23 april 2020 ligt in
het gemeentehuis voor eenieder ter
inzage het ontwerpbestemmingsplan
"Boshuisweg 3A en Veenhuizerveldweg 20A". De bestemming wordt
omgezet van dagrecreatie (stalhouderij)
naar wonen.

U kunt het ontwerpplan inzien op
werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur.
Op afspraak, telefoonnummer (0341)
359 768, kunt u de stukken ’s middags
of op donderdagavond inzien. Als u
vragen heeft over het plan, kunt u een
afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal
in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ID nummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0273.
BPBGBoshuisweg3A-ON01.
Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u
schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan
indienen bij de gemeenteraad. Een
schriftelijke zienswijze kunt u indienen
bij de gemeenteraad van Putten,
Postbus 400, 3880 AK in Putten of via
info@putten.nl. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze kunt u een
afspraak maken via telefoonnummer
(0341) 359 768.

VERKEER
Gehandicaptenparkeerplaatsen Achterstraat

Burgemeester en wethouders hebben
2 verkeersbesluiten genomen voor

het instellen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats nabij
Achterstraat 6 en Achterstraat 93.
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. Voorts
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.

MARKT
Marktvergunning

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om de vaste standplaatsvergunning
van de heer L. Oudshoorn voor de
verkoop van vleeswaren op grond van
artikel 6, derde lid van het marktreglement 2017 over te schrijven op naam
van de heer G. Mastenbroek.
De stukken liggen van donderdag
12 maart tot donderdag 26 maart tussen
08.30 en 12.30 uur ter inzage in het
gemeentehuis. Voor meer informatie

kunt u contact met ons opnemen via
telefoonnummer (0341) 359 611.
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze over het voorstel schriftelijk
of mondeling naar voren brengen.

OVERIG
Vergunning tot het
opgraven van stoffelijke
resten en het cremeren
daarvan

De burgemeester heeft op grond van
artikel 29 van de Wet op de Lijkbezorging vergunning verleend aan de rechthebbende op het graf G 32, gelegen op de
Algemene Begraafplaats Schootmanshof te Putten, om de stoffelijke resten op
te graven om deze vervolgens te laten
cremeren.
Aan de vergunning zijn de in de Wet op
de Lijkbezorging vereiste voorwaarden
verbonden.
Belanghebbenden kunnen tegen het
besluit tot het verlenen van deze vergunning binnen 6 weken na datum van
verzending van dit besluit (datum besluit:
4 maart 2020) schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van
Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten.

