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Algemene informatie
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

Oud papier
Andreaskerk
vrijdag 25 januari (09.00-17.00 uur)
School De Schuilplaats
zaterdag 26 januari (09.00-12.00 uur)
School De Wegwijzer
donderdag 24 januari (vanaf 11.00 uur)
tot vrijdag 25 januari (15.00 uur)

Collecte
Hersenstichting
28 januari t/m 2 februari
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Informatieavond voor VvE’s
over verduurzaming
Woensdag 13 februari 2019 in Harderwijk
De gemeenten Ermelo, Harderwijk en
Putten organiseren samen met Veluwe
Duurzaam en het VvE Energieloket
Gelderland een informatiebijeenkomst
over energie besparen. Deze avond is
bedoeld voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).
Aanmelden
Bent u eigenaar van een appartement én
lid van een VvE? En wilt u de avond
bijwonen? Meld u dan aan op
www.veluweduurzaam.nl/vves/
aanmelden.

Programma
Tijdens de avond staan deze vragen
centraal:
- Welke mogelijkheden zijn er om

verbruikt. Het VvE Energieloket gaat
graag met u in gesprek of uw gebouw
daarvoor geschikt is. Extra interessant is
het voor bewoners van een appartementsgebouw dat voor 1990 is gebouwd
en uit 10 of meer woningen bestaat. De
Provincie Gelderland biedt extra
ondersteuning voor deze gebouwen als
deze gebouwen naar ‘Nul op de Meter’
willen gaan.
Over het VvE Energieloket
Gelderland
Het VvE Energieloket Gelderland is een
initiatief van de Provincie Gelderland.
Het komt voort uit het Gelders Energieakkoord. Het loket biedt onder andere
ondersteuning door VvE’s van actuele
informatie te voorzien. Bijvoorbeeld
over beschikbare subsidies en leningen
en over mogelijkheden om te verduurzamen. Daarnaast biedt het loket hulp
bij het aanvragen van een VvE-scan die
de verduurzamingsmogelijkheden in
kaart brengt. Het loket organiseert
bijeenkomsten door de hele provincie.

Landelijke Opschoondag op
zaterdag 23 maart 2019
Nog even en het is weer zover: de
landelijke opschoondag! Zaterdag
23 maart 2019 gaan we samen aan de
slag om Putten zwerfafvalvrij te maken.

Rectificatie

Abonnementstarief
Zolang u gebruik maakt van een
voorziening moet u mogelijk zelf een
deel van de kostprijs betalen. Dit wordt
het abonnementstarief genoemd. Het
abonnementstarief wordt vastgesteld en

In deelsessies krijgt u meer informatie
over duurzaam onderhoud en zonnepanelen. Ook is er aandacht voor VvE’s
die naar ‘Nul op de Meter’ willen gaan.
Dat betekent dat de energierekening
gemiddeld nul is, omdat er evenveel
energie wordt opgewekt als dat er wordt

Praktische informatie
De informatieavond is op woensdag
13 februari 2019 van 19.00 tot
21.00 uur bij Bouw & Infra Park,
Ceintuurbaan 2 in Harderwijk. U bent
welkom vanaf 18.45 uur.

Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
Op de informatiepagina van 9 januari
2019 hebben wij het artikel ‘Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)’ gepubliceerd. In het artikel is
per abuis opgenomen dat de hoogte van
de eigen bijdrage afhankelijk is van het
eigen inkomen en het vermogen. Dit is
onjuist. De eigen bijdrage is vervangen
door het abonnementstarief. Hieronder
leest u over het abonnementstarief.

grootschalig energie te besparen of
samen op te wekken?
- Wat doet dat met de energierekening?
- Hoe komt een VvE aan ﬁnanciering en
hoe zorg ik dat mijn buren ook mee
willen doen?

geïnd door het Centraal Administratie
Kantoor (CAK). U hoeft nooit meer te
betalen dan € 17,50 per vier weken.
Het CAK stuurt u een aparte brief
waarin staat vermeld of u het abonnementstarief moet betalen. Ook stuurt het
CAK u een rekening met de gegevens
die u nodig heeft om te kunnen betalen.
Het kan enige tijd duren voordat u van
het CAK bericht ontvangt en u dit tarief
aan het CAK gaat betalen. Voor nadere
informatie over het abonnementstarief
verwijzen wij u naar het CAK
(telefoonnummer 0800 1925 of
www.hetcak.nl).

Elk jaar wordt in maart in alle gemeenten in Nederland de opschoondag
georganiseerd. Ook in Putten is deze
dag ondertussen traditie geworden. Elk
jaar gaan zo’n 250 mensen aan de slag,
verdeeld over verschillende groepen.
Gemiddeld wordt er tussen de 1.500 en
2.000 kilo zwerfafval opgeruimd. Op
deze manier werken vele vrijwilligers
samen aan een mooi en schoon Putten.
Help Putten schoon te houden
Ook dit jaar gaan we op zoveel mogelijk plekken in onze gemeente aan de
slag. Op 23 maart 2019 zal er tussen
09.00 en 12.00 uur door de hele
gemeente heen zwerfafval worden
verzameld. De gemeente zorgt voor
hesjes, prikkers en zakken om het
materiaal in te verzamelen. Ook wordt
er gezorgd voor de afvoer van het
opgehaalde afval. Daarnaast verzorgt de
gemeente een lunch voor alle deelnemers.
Opgeven
Wilt u deelnemen aan de opschoondag?
Dat stellen wij erg op prijs. Meld u voor
vrijdag 8 maart 2019 aan via
www.putten.nl/opschoondag. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
Nicolet van den Hoorn, telefoonnummer (0341) 359 681.

Social Media
Samen doen is ook samen delen. Deel
berichten over uw opschoonacties en
moedig elkaar aan tijdens de Landelijke
Opschoondag via Facebook en Twitter.
Dit kan via facebook.com/SupporterVanSchoon en facebook.com/gemeenteputten. Gebruik op Twitter de hashtags
#LOD2019 en #Putten.
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Activiteitenkalender
Repair café
Zaterdag 26 januari 2019
Van 10.00 tot 12.00 uur
Molenweg 2
Gratis repareren,
iedereen is welkom!

PHG Boekenmarkt
Zaterdag 26 januari 2019
Van 10.00 tot 15.00 uur
Bilderdijkstraat 45
Tegenover de Aldi
www.phg-putten.nl

Samenzangavond
Zaterdag 26 januari 2019
Aanvang 19.30 uur
Oude kerk, Kerkplein 11
Met twee orgels en panﬂuit

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

Commissievergaderingen
Tijdens de renovatie van het gemeentehuis vinden de commissievergaderingen
plaats in de Vaeneveldtstaete (achter
kasteel De Vanenburg, Vanenburgerallee 13).

Commissie Ruimte
De commissie Ruimte vergadert op
donderdag 24 januari 2019 vanaf
19.30 uur in de Vaeneveldtstaete.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
- Vaststelling bestemmingsplan Kom
West, herziening locatie Matchpoint.
Voorstel:
1. In te stemmen met de plannen
voor de ontwikkeling van 28
woningen op de locatie Matchpoint, daarnaast;
2. akkoord te gaan met de voorgestelde ambtelijke wijzigingen en
de gemeentelijke reactie op de
binnengekomen zienswijzen op
het ontwerpbestemmingsplan,
hiervoor;
3. het bestemmingsplan locatie
Matchpoint gewijzigd vast te
stellen met toepassing van de
Crisis- en Herstelwet en de
coördinatieregeling.

4.

De grondexploitatie voor de
locatie Matchpoint vast te stellen.
5. Het beeldkwaliteitplan voor de
locatie Matchpoint vast te stellen.
- Vaststelling bestemmingsplan
Vleessteeg 1.
Voorstel: Het bestemmingsplan
Vleessteeg 1 vaststellen.

Commissie Economie,
Bestuur en Openbare
Ruimte
De commissie Economie, Bestuur en
Openbare Ruimte vergadert op maandag
28 januari 2019 vanaf 19.30 uur in de
Vaeneveldtstaete.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
- Onderzoek Rekenkamercommissie
Evaluatie rekenkameronderzoeken
Putten.
Toelichting: Het rapport ‘Evaluatie
rekenkameronderzoeken Putten’
bespreken in de commissievergadering. De heer M. Tamse van de
Rekenkamercommissie is hierbij
aanwezig.
- Bespreeknotitie Aankoop aandelen
Leisurelands.
Toelichting: Op de lijst van ingekomen

raadsbrieven stond een brief over
aandelen Leisurelands. De fractie van
Wij Putten heeft verzocht deze brief te
agenderen voor de commissie EBenO.
- Bespreeknotitie Reserve
precariobelasting.
Toelichting: Op de lijst van ingekomen
raadsbrieven stond een brief over
reserve precariobelasting. De fractie
van CDA heeft verzocht deze brief te
agenderen voor de commissie EBenO.
- Bespreeknotitie Collegeprogramma
2019-2022.
Toelichting: Op de lijst van ingekomen
raadsbrieven stond een brief over het
collegeprogramma 2019-2022. De
fracties van Gemeentebelangen en
CDA hebben verzocht deze brief te
agenderen voor de commissie EBenO.
- Discussienota Grootschalige
duurzame energieprojecten.
Toelichting: De discussienota grootschalige duurzame energieproductie
opiniërend bespreken in de commissie
EBenO om daarmee te komen tot een
(beleids)kader voor grootschalige
duurzame energieprojecten.

Commissie Samenleving
De commissie Samenleving vergadert
op dinsdag 29 januari 2019 vanaf

19.30 uur in de Vaeneveldtstaete.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
- Startnotitie Meerjarenplan
Samenleving.
Toelichting: Het college heeft de
Startnotitie Meerjarenplan Samenleving voorlopig vastgesteld. Deze
wordt ter bespreking voorgelegd aan
de commissie.

Algemene informatie
De deﬁnitieve vergaderstukken en het
vergadertijdstip kunt u vinden op
www.putten.nl/politiekportaal. Wilt u
inspreken tijdens de commissievergadering, dan kunt u zich tot het begin van
de vergadering aanmelden bij de grifﬁe.
Ook voor algemene vragen over het
fractieberaad, het inspreekrecht of
commissie- en raadsvergaderingen kunt
u terecht bij de grifﬁe:
T (0341) 359 703 of 359 701,
E grifﬁe@putten.nl.
De vergaderingen zijn openbaar en
worden uitgezonden in beeld en geluid
via het Politiek Portaal. De vergaderingen zijn ook te beluisteren via de
webradio van Veluwe FM
(www.veluwefm.nl).

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
1. 14-01-2019, Vurenboomweg 1,
het oprichten van een paardenstal
(bouwen), W 19/019.
2. 14-01-2019, Knapzaksteeg 26,
het bouwen van een woning met
bijgebouw (bouwen), W 19/020.
3. 15-01-2019, Leijsbornstraat 10,
het maken van een inrit (uitweg),
W 19/021.
4. 15-01-2019, Korenlaan 1, het
verplaatsen van een in- en uitrit
(uitweg), W 19/022.
5. 16-01-2019, Oude Nijkerkerweg 26,
het bouwen van een schuur
(bouwen), W 19/023.
6. 16-01-2019, Hoornsdam, perceel
kad.bek. K 1454, het kappen van
30 bomen (kappen), W 19/024.
7. 18-01-2019, Beatrixlaan 2,
het verbouwen van de woning

(bouwen), W 19/025.
8. 18-01-2019, Hoorneweg 17B, het
gewijzigd uitvoeren van 6 recreatiewoningen (bouwen), W 19/026.
9. 18-01-2019, Groeneveltstraat,
perceel kad.bek. N 5133, het
inrichten van een tijdelijke bouwplaatsinrichting t.b.v. renovatie en
onderhoud van 83 woningen
(afwijken bestemmingsplan),
W 19/027.
10. 20-01-2019, Hoofdlaan 11, het
plaatsen van een dakkapel (bouwen),
W 19/028.
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
sloopwerkzaamheden

Vergadering commissie voor
ruimtelijke kwaliteit

Tegen een sloopmelding kan geen
bezwaarschrift worden ingediend. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Putten via het
telefoonnummer (0341) 359 726.

Verleende reguliere
omgevingsvergunningen

De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld, (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 14-1-2019, Putterbrink 7-9, voor het
verwijderen van asbest en het slopen
van 3 schuren.
2. 11-01-2019, Dorpsstraat 39, 41 en
43, voor het slopen van een postkantoor.
3. 13-12-2018, Groot Hellerweg 4A,
voor het mobiel puinbreken in de
periode van 10 januari 2019 t/m
17 januari 2019.

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.

De volgende omgevingsvergunningen
met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 15-01-2019, Korenbloemstraat 10,
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het bouwen van een berging
(gewijzigd uitvoeren van een eerder
verleende vergunning ), (bouwen),
W 18/446.
2. 16-01-2019, Molenstraat 15, het
wijzigen van de bestemming van het
pand van winkel/opslag naar
woonruimte (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 18/410.
3. 16-01-2019, Stenenkamerseweg 45B, het bouwen van een
schuur (bouwen), W 18/429.
4. 16-01-2019, Voorthuizerstraat 194,
het bouwen van een opslagloods
(bouwen), W 18/430.
5. 16-01-2019, Hoofdlaan 7, het
bouwen van een tuinoverkapping
(bouwen), W 18/431.
6. 16-01-2019, Hoofdlaan 39, het
plaatsen van een terrasoverkapping
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 18/433.
7. 17-01-2019, Zuiderveldweg 2,
het kappen van 2 bomen (kappen),
W 18/437.
8. 17-01-2019, Gervenseweg 21B,
het wijzigen van het bijgebouw
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 18/439.
9. 17-01-2019, Laak 26, het kappen
van 5 bomen (kappen), W 18/440.
10. 17-01-2019, Veenhuizerweg 3, het
legaliseren van een carport (afwijken bestemmingsplan), W 18/447.
11. 17-01-2019, Hunnenpad 12,
het kappen van 6 bomen (kappen),
W 18/448.
12. 18-01-2019, Knapzaksteeg 9 A, het
bouwen van een woning (bouwen),
W 18/443.
13. 18-01-2019, Waterweg 105, het
bouwen van een woning (bouwen),
W 18/450.
14. 18-01-2019, Drosteweg 10,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 18/452.
15. 18-01-2019, Zuiderveldweg 14,
het kappen van 5 bomen (kappen
met herplantplicht), W 18/454.
16. 18-01-2019, Ridderwal 4,

het kappen van 2 bomen (kappen),
W 18/457.
17. 18-01-2019, Korenlaan 2/1,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 18/458.
18. 18-01-2019, Nijkerkerstraat 75,
het kappen van 4 bomen (kappen),
W 18/469.
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
Ontwerpbestemmingsplan
Fietspad en reconstructie
Zuiderzeestraatweg/
Waterweg

Van 24 januari tot 7 maart 2019 ligt
voor iedereen ter inzage het ontwerpbestemmingsplan "Fietspad en reconstructie Zuiderzeestraatweg/Waterweg".
Het gaat om het gedeelte vanaf de
kruising Kuiterweg/Vanenburgerallee
tot en met de kruising Hoornsdam. Het
gaat om een aanpassing van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied. Het
college heeft beoordeeld dat voor het
plan geen milieueffect-rapportage
opgesteld hoeft te worden.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan
inzien in het gemeentehuis (bij de
Publiekswinkel aan de Verlengde
Dorpsstraat 3) op werkdagen van 08.30
tot 12.30 uur. Tevens kunt u de stukken

op afspraak, telefoonnummer (0341)
359 768, buiten de hiervoor genoemde
uren en op donderdagavond inzien bij
de receptie van de Publiekswinkel. Voor
het beantwoorden van eventuele vragen
kunt u een afspraak maken via hetzelfde
telefoonnummer. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl,
onder nummer NL.IMRO.0273.
BPBGReconstrZuiWa-ON01.
Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen
zowel schriftelijk als mondeling
zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij
de gemeenteraad. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze kunt u een
afspraak maken via telefoonnummer
(0341) 359 768.

Correctieve herziening
van het bestemmingsplan
Henslare - Stenenkamerseweg 14/20-24A

De gemeenteraad van Putten heeft op
10 januari 2019 het bestemmingsplan
“Correctieve herziening van het
bestemmingsplan Henslare - Stenenkamerseweg 14/20-24A” vastgesteld. Dit
bestemmingsplan betreft een aanpassing
van de verbeelding van het op 5 juli
2018 vastgestelde bestemmingsplan
“Henslare - Stenenkamerseweg 14/2024A”. Per abuis komt de locatie van de
'functieaanduiding speciﬁeke vorm van
bedrijf - puinbreker' op de verbeelding
niet overeen met de uitgangspunten en
conclusies uit het akoestisch onderzoek.
De bedoeling was om de functieaanduiding overeen te laten komen met de
locatie (in de noordwesthoek van het
plangebied) die als uitgangspunt is
gebruikt in het akoestisch onderzoek.
Omdat het gaat om slechts een technisch herstel, waar geen nieuwe
inhoudelijke afweging aan ten grondslag ligt, is gekozen voor een zogeheten

correctieve herziening van het bestemmingsplan.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt
ter inzage in het gemeentehuis (tijdelijke locatie Verlengde Dorpsstraat 3 te
Putten) van 28 januari tot 12 maart 2019.
Het plan kan worden ingezien van op
werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.
Tevens kunnen de stukken op afspraak,
telefoonnummers (0341) 359 733 of
395 734, buiten de hiervoor genoemde
uren en op donderdagavond worden
ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van
eventuele vragen kan een afspraak
worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers. Het bestemmingsplan is ook
digitaal in te zien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl, onder
nummer NL.IMRO.0273.CHBKStkaweg20eo-VA01.
Belanghebbenden kunnen van
29 januari tot 13 maart 2019 tegen het
vastgestelde bestemmingsplan beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.
Het bestemmingsplan treedt in werking
op de dag na aﬂoop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn
tevens een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voor het behandelen van een beroep en/
of verzoek om voorlopige voorziening
wordt een grifﬁerecht geheven.
Het is ook mogelijk om digitaal beroep
in te stellen bij de Raad van State en/of
een voorlopige voorziening te vragen
via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.
Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.

