8 januari 2020

Algemene
informatie
Algemene informatie
Bezoekadres
Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
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
School Bij de Bron
zaterdag 11 januari (09.30-11.30 uur)
naast de bibliotheek
Van Damschool
zaterdag 11 januari (09.00-12.00 uur)
School Huinen
donderdag 9 januari (12.00 uur) tot
zaterdag 11 januari (11.00 uur)
School De Pelikaan
donderdag 9 januari (vanaf 15.00 uur)
tot vrijdag 10 januari (15.00 uur)
School Steenenkamer
zaterdag 11 januari

Activiteitenkalender
Kinderactiviteit
Woensdag 8 januari
Van 14.00 tot 15.30 uur
Landgoed Schovenhost
Schovenhorst.nl
Repair Café
Zaterdag 11 januari
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inloophuis ‘t Hart van Putten
Molenweg 2
Elke tweede en laatste zaterdag van
de maand
PHG Boekenmarkt
Zaterdag 11 januari
Van 10.00 tot 15.00 uur
Bilderdijkstraat 45
Tegenover de Aldi
www.phg-putten.nl
Brocante Route Putten
Zaterdag 11 januari
Van 10.00 tot 16.00 uur
Diverse locaties
www.vvvputten.nl
Nieuwjaarsconcert Excelsior
Zaterdag 11 januari
19.30 uur
Stroud
Brinkstraat 91
Wilt u uw activiteit ook onder de
aandacht brengen? Dat kan via
www.putten.nl/activiteiten.
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Vergoeding voor educatieve,
sportieve en culturele activiteiten
Heeft u een gezin met een verzamelinkomen tussen de 110% en 130% van
de bijstandsnorm? Dan kunt u mogelijk
tot € 100,- per persoon per jaar van de
gemeente ontvangen. Dit komt door een
beleidswijziging in de beleidsregels
van de Participatiewet. Hierdoor
kunnen meer mensen gebruikmaken
van vergoedingen.
Het gaat om vergoedingen voor
educatieve, sportieve en culturele
activiteiten. Denk aan:

-

een theaterbezoek;
een sportabonnement voor een
volwassene;
een abonnement bij de bibliotheek.

Wilt u een vergoeding aanvragen?
U kunt een vergoeding aanvragen via
de website www.putten.nl > Hulp,
Werk & Inkomen, Werk & Inkomen >
Regelingen voor minima > Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en
sportactiviteiten. Uw aanvraag heeft
kans van slagen als uw vermogen

binnen de grenzen van de Participatiewet ligt. Momenteel komt 110% van de
bijstandsnorm overeen met € 1.619,23
en 130% van de bijstandsnorm is
momenteel € 1.913,64. Overigens kunt
u ook een (hogere) vergoeding ontvangen als uw inkomen lager is dan 110%
van de bijstandsnorm.
Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met de afdeling
Samenleving via telefoonnummer
(0341) 359 611.

Tarief 2020 eigen bijdrage Wmo
Ontvangt u hulp of ondersteuning van
de gemeente Putten? Bijvoorbeeld hulp
bij het huishouden, begeleiding of een
hulpmiddel? Dit valt onder de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). In de meeste gevallen betaalt
u hiervoor een eigen bijdrage.
Eigen bijdrage maximaal
€ 19,00 per maand
U betaalt vanaf januari 2020 maximaal

€ 19,00 eigen bijdrage per maand.
U betaalt de eigen bijdrage aan het
Centraal Administratie Kantoor (CAK).
U ontvangt na 14 januari 2020 een brief
van het CAK. Daarin staat wat u precies
moet betalen. Het is voor huishoudelijke hulp en begeleiding mogelijk om
de eigen bijdrage tijdelijk te stoppen.
Bijvoorbeeld vanwege een vakantie of
opname in het ziekenhuis van meer dan
één kalendermaand.

Meer informatie?
Heeft u vragen over uw hulp of ondersteuning? Neem dan contact op met de
gemeente Putten via telefoonnummer
(0341) 359 611. Heeft u vragen over
uw eigen bijdrage en betalingen?
Neem dan contact op met het CAK
via telefoonnummer 0800 1925.

Ervaar het openbaar vervoer
Speciaal voor senioren organiseren
OV-ambassadeurs een inloopspreekuur
in Putten.
Inloopspreekuur
OV-ambassadeurs beantwoorden
tijdens het maandelijkse inloopspreekuur vragen over reizen met bus en
trein. 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.

Wanneer: maandag 13 januari
Hoe laat: van 14.00 tot 15.30 uur
Waar:
Bibliotheek Putten,
Brinkstraat 56
Meer informatie
Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer
informatie en een overzicht van alle
activiteiten. Heeft u vragen? Bel naar
(038) 454 0130 of stuur een e-mail naar:
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.
Ook geven zij informatie over het
deelnemen aan een proefreis.
Belangstellenden mogen kosteloos
en vrijblijvend binnenlopen.

Raadsvergadering
De gemeenteraad van Putten vergadert
op donderdag 9 januari vanaf 19.30 uur
in de Raadzaal van het gemeentehuis.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
- Aanwijzingsbesluit griffier  
- Benoeming en beëdiging commissielid - de heer G. van den Brink
- Benoeming en beëdiging commissielid - de heer D.A. de Jong
- Vertegenwoordiging gemeente in
diverse lichamen - bemensing
commissies
Hamerstukken
- Voorbereidingskrediet project
Bilderdijkstraat (nieuwbouw school
De Akker en toevoegen van
woningen)

- Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet nieuwbouw basisschool
De Akker
- Eerste wijziging Verordening
onroerendezaakbelastingen 2020
- Bestemmingsplanwijziging
Driestweg 10
Bespreekstukken
- Vaststelling bestemmingsplan
Wallenbergstraat
- Startnotitie Regionale
Energiestrategie
- Verordening Sociaal Domein
(omgekeerde verordening)
Algemene informatie
Deze vergadering is openbaar. U kunt
de totale agenda en de vergaderstukken
inzien op www.putten.nl/politiekportaal.

De raadsvergadering wordt rechtstreeks
uitgezonden in beeld en geluid via het
Politiek Portaal. De vergadering kunt u
ook rechtstreeks volgen bij Veluwe FM
via de radio (kabel 93.1/ether 106.1) of
via de webradio (www.veluwefm.nl).
Inspreekrecht
Tijdens een raadsvergadering kunt u
inspreken over onderwerpen die bij
aanvang van de vergadering op de
agenda staan. Er gelden enkele
uitzonderingen waarvoor het
inspreekrecht niet geldt.
Wilt u inspreken?
De raadsgriffier kan u informeren over
de mogelijkheden:
T (0341) 359 703,
E griffie@putten.nl.
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Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING Ingekomen meldingen
activiteitenbesluit en
Ingekomen aanvragen
sloopwerkzaamheden
omgevingsvergunning
De volgende meldingen activiteiten-

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen
(datum binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer):
1. 16-12-2019, Vondelstraat 11,
het plaatsen van een dakkapel,
W 19/448.
2. 17-12-2019, Sprielderweg 39, het
bouwen van een woning, W 19/449.
3. 17-12-2019, Oude Prinsenweg 22,
het vergroten van de woning en
het bouwen van een bijgebouw,
W 19/450.
4. 17-12-2019, Kozakkenweg 15,
het kappen van 1 boom, W 19/451.
5. 17-12-2019, Burg Roosmale
Nepveulaan 28, het isoleren en
vernieuwen van de gevels,
W 19/452.
6. 18-12-2019, Rimpeler fase 3,
het bouwen van 31 woningen,
W 19/453.
7. 18-12-2019, Kiefveldersteeg 13,
het kappen van 2 bomen, W 19/454.
8. 18-12-2019, Hooiweg 14, het
kappen van 1 boom, W 19/455.
9. 18-12-2019, Stationsstraat 85,
het bouwen van een schuur,
W 19/456.
10. 18-12-2019, Bato'sweg 6, het
kappen van 5 bomen, W 19/457.
11. 20-12-2019, Rimpeler fase 3, het
bouwen van een appartementengebouw met 14 appartementen,
16 beneden/bovenwoningen en
13 levensloopbestendige woningen,
W 19/458.
12. 20-12-2019, Van Eeghenlaan 15,
het kappen van 1 boom, W 19/459.
13. 20-12-2019, Kolthoornseweg 3, het
uitbreiden van de woning, W 19/460.
14. 24-12-2019, Hoornsdam 6C, het
bouwen van een werktuigenberging,
W 19/462.
15. 24-12-2019, Hoge Engweg 3 2, het
inpassen van de bestaande woning,
W 19/463.
16. 29-12-2019, Burg Roosmale
Nepveulaan 16, het kappen van
21 bomen, W 19/465.
17. 30-12-2019, Parklaan 14, het
wijzigen van de inrit, W 19/466.
18. 31-12-2019, hoek Bakkerstraat/
Verlengde Dorpsstraat, het bouwen
van een commerciële ruimte met
appartementen, W 19/467.
19. 01-01-2020, Engersteeg 6A, het
legaliseren van de woning tbv
inwoning, W 20/001
20. 02-01-2020, Voorthuizerstraat 160A,
het legaliseren van een tijdelijke
woning, W 20/002
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.

besluit zijn ingediend (datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 31-10-2019, Meskampersteeg 17,
het wijzigen van dieraantallen.
2. 11-12-2019, Meskampersteeg 29,
het bouwen van een loods.
3. 27-11-2019, Huddingweg 5, het
veranderen van het bedrijf voor het
houden van varkens volgens de eisen
voor biologische veehouderij.
4. 27-11-2019, Roosendaalseweg 180,
het beëindigen van de varkenshouderij.
De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 23-12-2019, Klunenweg 9, het
verwijderen van asbest uit schuren.
2. 23-12-2019, Schovenhorsterveldweg 8A, het verwijderen van asbest
en het slopen van een schuurtje.
3. 18-12-2019, Nieuwe Voorthuizerweg 7A, het verwijderen van asbest
en het slopen van een schuurtje.
4. 24-12-2019, 't Oeverstraat 5, het
verwijderen van asbest uit agrarische
bedrijfsgebouwen.
Tegen een sloopmelding of melding
activiteitenbesluit 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. 16-12-2019, Hooiweg 8, het kappen
van 4 bomen (kappen met herplantplicht), W 19/398.
2. 16-12-2019, Sprielderweg 20, het
renoveren en uitbreiden van de
bebouwing t.b.v. het recreatiebedrijf
(bouwen), W 19/352.
3. 17-12-2019, Nijkerkerstraat 49A,
het oprichten van een micromolen
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/383.
4. 23-12-2019, Garderenseweg 158, het
verbouwen van de zolder (bouwen),
W 19/375.
5. 23-12-2019, Volenbekerweg 12A,
het oprichten van een micromolen
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/384.
6. 23-12-2019, Zuiderzeestraatweg 2,
het oprichten van een micromolen
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/385.
7. 23-12-2019, Kelnarijstraat 16, Het
plaatsen van 2 tijdelijke woonunits
((bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/387.
8. 24-12-2019, Burgemeester
A.J. Berkhouthof 2-36, het bouwen
van 18 huurwoningen (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 19/359.
9. 24-12-2019, Nijkerkerstraat 59, het
bouwen van een schuur (bouwen),
W 19/399.

10. 24-12-2019, Beatrixlaan 6, het
kappen van 5 bomen (kappen met
herplantplicht), W 19/402.
11. 24-12-2019, Krachtighuizerweg 21C, het bouwen van een
veldschuur (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 19/416.
12. 24-12-2019, Vervoornstraat 53, het
plaatsen van een dakkapel (bouwen),
W 19/417.
13. 24-12-2019, Verlengde Dorpsstraat 3, het vervangen van een
geldautomaat en handelsreclame
(bouwen), W 19/420.
14. 24-12-2019, Hoorneweg 17B, het
aanpassen van de situatie park
Sprielderbosch (bouwen), W 19/436.
15. 02-01-2020, Kerkplein 2, het
uitbreiden van een horecagelegenheid (bouwen), W 19/374.
16. 02-01-2020, Wildforsterweg 10, het
bouwen van een bijenstal (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 19/389.
17. 02-01-2020, Stationsstraat 11, het
vergroten van de woning (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 19/400.
18. 02-01-2020, Goorsteeg 23, het
kappen van 1 boom (kappen met
herplantplicht), W 19/411.
19. 02-01-2020, Zuiderzeestraatweg 12A, het kappen van 5 bomen
(kappen met herplantplicht),
W 19/424.
20. 02-01-2020, Papiermakerstraat 23,
het plaatsen van de schutting
(bouwen), W 19/427.
21. 02-01-2020, Harderwijkerstraat 71,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 19/431.
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.

Verlenging
beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning

Op grond van artikel 3.9, eerste lid
van de Wabo, moet binnen 8 weken
na ontvangst van een aanvraag om
omgevingsvergunning (reguliere
procedure), een besluit worden
genomen. Wij hebben besloten om met
toepassing van artikel 3.9, tweede lid
van de Wabo de beslistermijn voor
onderstaande aanvraag met 6 weken
te verlengen:
1. Meskampersteeg 17, het wijzigen
van dieraantallen, W 19/372.
2. Beulekampersteeg 31, bouw stal en
overkapping, W 19/369.

VERKEER
Verkeersbesluit:
P-Ambulance Klaas
Frisohof en stopverbod
Garderenseweg

Burgemeester en wethouders hebben
een verkeersbesluit genomen voor het
instellen van een gereserveerde parkeerplaats op de Klaas Frisohof voor een
ambulance nabij de ingang van het
gezondheidscentrum Da Costa, om zo
de bereikbaarheid voor hulpdiensten te
garanderen. Het instellen van een
stopverbod (gele streep) nabij Garderenseweg 11 en Klaas Frisohof 1, om zo
de verkeersveiligheid en het zicht op de
kruising te verhogen.
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.

REGELGEVING
Beleidsregels
tijdelijke bewoning
recreatieverblijven

Het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Putten heeft
op 17 december 2019 de beleidsregels
tijdelijke bewoning recreatieverblijven
vastgesteld.
In deze nota wordt beschreven onder
welke voorwaarden een vakantieverblijf
beschikbaar kan worden gesteld voor
tijdelijke bewoning. De beleidsregels
vormen een uitwerking van de in
september 2019 vastgestelde beleidskader recreatie.
De beleidsregels kunt u inzien op het
gemeentehuis of via www.putten.nl.
Voor meer informatie over de beleidsregels kunt u contact opnemen met de
heer M. Struijs via (0341) 359 732 of de
heer J. Doornbos via (0341) 359 731.

