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Bezoekadres
Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
Postadres
Postbus 400, 3880 AK Putten
Telefoonnummer
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 De Akker
zaterdag 7 december (09.00-12.00 uur)
School Bij de Bron
zaterdag 7 december (09.30-11.30 uur)
naast de bibliotheek
School Hoef
zaterdag 7 december
School De Pelikaan
donderdag 5 december
(vanaf 15.00 uur) tot
vrijdag 6 december (15.00 uur)

Gewijzigde
openingstijden
5 december
Op donderdag 5 december is het
gemeentehuis om 17.00 uur gesloten
in verband met Sinterklaas.

Weghalen bladkorven
Vanaf maandag 16 december (week 51)
haalt de gemeente de geplaatste bladkorven weer weg.
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Justin: “Niemand verwacht van mij
dat ik op straat heb geleefd”
Justin (32 jaar) heeft in het verleden te
maken gehad met criminaliteit en
verslavingsproblematiek. Toen hij in
2010 voor zijn vriendin verhuisde, kon
hij dat verleden achter zich laten. Het
ging goed totdat zijn vriendin ziek
werd. Na drie jaar overleed zij aan
borstkanker en stond Justin er alleen
voor.
Een moeilijke periode brak aan. “Ik kon
mijn huis niet meer betalen en mijn
baan niet meer volhouden door alles
wat ik had meegemaakt.” Hij kwam
terecht in de nachtopvang voor dak- en
thuislozen. Ondanks dat is hij altijd
blijven werken. “Ik nam alles aan qua
werk. Als er werk was als vuilnisman,
dan ging ik achter de vuilniswagen
hangen.”

Justin vertelt dat mensen bij hem nooit
verwachtten dat hij op straat leefde: “Ik
was zwerver en de mensen om mij heen
dachten dat ik hoogopgeleid was en
goed verdiende. Ik zorgde namelijk
altijd dat ik er representatief uitzag en
douchte iedere morgen.”
Veel medebewoners in de nachtopvang
kampten met verslavingen en Justin viel
mede daardoor terug in zijn oude
drugsgebruik. “Uiteindelijk kwam ik
erachter dat ik aan mijzelf moest gaan
werken. Ik heb geen tijd gehad om te
rouwen en dat is niet goed.” Justin
kwam terecht bij Tactus verslavingszorg. Zijn hulpverleners ondersteunden
hem om zijn drugsverslaving opnieuw
onder controle te krijgen. Dankzij het
project Housing First kreeg hij een
eigen huis. Daar woont hij nu anderhalf

jaar en het gaat erg goed met Justin. “Er
zijn twee opties: stoppen of doorgaan.
Ik koos voor het laatste. Wat is gebeurd,
daar doe je niks meer aan. Morgen is
belangrijk.”
Verder lezen? Lees het hele verhaal op
www.putten.nl/nieuws.
Dit artikel is onderdeel van een reeks
van 10 verhalen over Noord-Veluwse
inwoners die te maken hebben met
verward gedrag. De Noord-Veluwse
gemeenten willen op deze manier
aandacht besteden aan dit thema.
Heeft u vragen of behoefte aan
ondersteuning? Neem contact op met
de afdeling Samenleving via telefoonnummer (0341) 359 611.

Meer inbraken als de dagen korter worden

Zet inbrekers in het zicht
Tijdens de wintermaanden vinden
jaarlijks de meeste woninginbraken
plaats. Het Donkere Dagen Offensief
gaat daarom de strijd aan tegen inbraken, overvallen en straatroven in de
donkere maanden. Deze landelijke
campagne vanuit het ministerie van
Justitie en Veiligheid maakt bewoners
waakzaam voor inbraken en geeft tips
om het te voorkomen.
Preventieve maatregelen
Kunt u als bewoner zelf iets doen om de
inbraakkans te verkleinen? Zeker!
Wanneer een woning onverlicht is, zien
inbrekers dat de bewoner niet thuis is.
Daarom is het verstandig gebruik te
maken van tijdschakelaars en buitenlampen die werken met een sensor. Geef
de woning dus een bewoonde indruk en
speel de inbreker in de kijker door
goede verlichting te plaatsen.

Tips voor bewoners
- Geef uw woning een bewoonde
indruk. Gebruik tijdschakelaars en
bewegingssensoren.
- Sluit ramen en deuren en doe alles op
slot. Ook als u alleen even boodschappen gaat doen of de hond uit gaat
laten.
- Laat sleutels nooit aan de binnenkant
van de deur zitten.
- Leg waardevolle spullen uit het zicht.
- Start een buurtpreventiegroep in uw
buurt.
- Weekendje weg? Licht de buren in,
zodat zij een oogje in het zeil kunnen
houden.
- Bel direct 112 bij verdachte situaties.
De politie komt liever te vaak dan te
laat. Snel alarm slaan, betekent een
grotere kans om de inbrekers te
pakken.

Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht, maar
draai de sleutel om in het slot. Zorg
voor goed hang- en sluitwerk. In de
regio zijn erkende ‘Politiekeurmerk
Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven’. Zij
adviseren over maatregelen om inbraak
te voorkomen. Bovendien kunnen deze
bedrijven de werkzaamheden uitvoeren.
Erkende PKVW-bedrijven bij u in de
buurt vindt u op de website
www.politiekeurmerk.nl.

Bijstandsgerechtigden kunnen vanaf
2 december zaken online inzien en
regelen via ‘Mijn Inkomen’
De gemeente Putten verbetert doorlopend haar dienstverlening naar inwoners. Een belangrijke stap hierin is een
digitale omgeving voor inwoners die
een uitkering van de gemeente Putten
ontvangen. Vanaf maandag 2 december
2019 kunnen inwoners van Putten met
een bijstandsuitkering ‘Mijn Inkomen’
gebruiken.

kunnen bijstandsgerechtigden via DigiD
online uitkeringsgegevens raadplegen.
Denk aan uitkeringsspeciﬁcaties,
jaaropgaven, stortingen, vakantiegeld en
schuldenoverzicht. Ook kunnen
bijstandsgerechtigden wijzigingen aan
ons doorgeven die van invloed kunnen
zijn op hun recht op een uitkering of de
hoogte daarvan.

Mijn Inkomen
Via www.putten.nl/mijninkomen

Liever niet online invullen?
Inwoners die wijzigingen liever niet

online willen invullen, kunnen het
formulier ‘Wijzigingen uitkeringen’ bij
de Servicebalie in het gemeentehuis
ophalen of op onze website
www.putten.nl downloaden, uitprinten
en invullen. De verwerking duurt dan
wel wat langer.
Meer weten?
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de Servicebalie via telefoonnummer
(0341) 359 611.

Gemeente Putten
Inventarisatie
verkeersborden
In de gemeente Putten staan (te) veel
verkeersborden. De komende maanden
laat de gemeente een inventarisatie en
controle doen naar het nut en de
noodzaak van de verkeersborden.
Hierbij wordt gelet op de kwaliteit van
de borden, de locatie, de zichtbaarheid,
de noodzaak, juiste toepassing en
uniform gebruik van materialen.

Het weghalen van overbodige verkeersborden draagt bij aan de verkeersveiligheid. Situaties worden overzichtelijker
voor de weggebruikers. Daarnaast
draagt een herschikking van de borden
bij aan een nette woonomgeving.
Minder verkeersborden betekent
eveneens minder onderhoud.
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Activiteitenkalender
Kofﬁeochtend en kofﬁebus
i.s.m. Welzijn Putten
Zaterdag 7 december
10.00 uur
‘t Hart van Putten
Molenweg 2
Bingo
Zaterdag 7 december
16.00 uur
‘t Hart van Putten
Molenweg 2
www.hartvanputten.nl

Kerstworkshops
9 t/m 14 december
Voor aanmelding: 06 154 39 291
Team MMKH
www.700km.nl

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

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal
1 jaar verlengd
Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een
verlopen rijbewijs. 75-plussers mogen
dan onder bepaalde voorwaarden
blijven rijden met een rijbewijs dat
verlopen is. De regeling geldt tot 31
december 2020.

Het CBR bepaalt of iemand valt in de
regeling van de administratieve verlenging. Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt
hij of zij bericht van het CBR. De
administratieve verlenging wordt
geregistreerd in het Centraal Rijbewij-

zenregister. Voor de mensen die binnen
de regeling vallen wordt er in het
Rijbewijzenregister een code 106
geplaatst achter de categorie A, B, BE
en/of T. Deze is alleen te zien in het
Rijbewijzenregister, niet op het rijbewijs.

Uitgebreide informatie
Op de website van het CBR leest u
meer informatie en een instructieﬁlmpje: www.cbr.nl.

Vreugdevuren en carbidschieten tijdens de
jaarwisseling
Op 31 december is het onder voorwaarden mogelijk om toestemming of
onthefﬁng te krijgen om carbid te
schieten of vreugdevuren te houden.
U leest meer over de voorwaarden op
www.putten.nl.
Carbidschieten
Op oudejaarsdag van 12.00 uur tot
nieuwjaarsdag 02.00 uur is carbidschieten zonder toestemming van de gemeente toegestaan met bussen van
maximaal 1 liter. Hiermee wil de
gemeente kinderen een alternatief
bieden voor vuurwerk. U kunt toestemming vragen voor carbidschieten buiten
de bebouwde kom op oudejaarsdag van
12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur

met melkbussen en/of dergelijke
installaties met een maximale inhoud
van 50 liter. Er mag alleen gebruik
worden gemaakt van acetyleengas,
afkomstig van een mengsel van carbid
(calciumacetylide) met water.
Vreugdevuren
U kunt onthefﬁng aanvragen voor het

Wij helpen u graag…
Dit artikel maakt onderdeel uit van de
serie ‘Wij helpen u graag!’. Hierin
vertellen wij over de gewijzigde
dienstverlening in het vernieuwde
gemeentehuis. Sinds de opening van het
vernieuwde gemeentehuis zijn er
ruimere openingstijden en is de dienstverlening verbeterd. En voor veel
vragen kunt u nu terecht bij de Servicebalie.
Melding Openbare ruimte
Heeft u sleutels gevonden, dan kunt u
deze afgeven bij de Servicebalie in het
gemeentehuis. De sleutels worden 3
maanden bewaard. Bent u sleutels

kwijt? Kom langs of bel de Servicebalie
via telefoonnummer (0341) 359 611,
misschien zijn uw sleutels gevonden.
Wist u dat…
Iets anders verloren of gevonden?
U kunt een gevonden of verloren
voorwerp, zoals een portemonnee,
tas of kentekenplaat ook online
melden of zoeken via de landelijke
website www.verlorenofgevonden.nl.

houden van een vreugdevuur op
oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. Deze vreugdevuren
mogen vanaf oudejaarsdag 31 december
00.00 uur worden opgebouwd. Binnen
de bebouwde kom zijn vreugdevuren
niet toegestaan. Wel is het toegestaan
om gezellig rond een vuurkorf te staan.
Deze vuurkorf moet op uw eigen
terrein, dus niet op de openbare weg
staan en mag geen gevaar, hinder of
overlast voor de omgeving geven.
Aanvragen tot uiterlijk dinsdag
17 december 2019
Wilt u een vreugdevuur aanvragen of
wilt u carbidschieten, dan kunt u dit tot
uiterlijk dinsdag 17 december 2019

aanvragen/melden. U kunt het ‘aanvraagformulier onthefﬁng vreugdevuur’
online invullen via www.putten.nl/
vreugdevuur. Het ‘meldingsformulier
carbidschieten’ kunt u online invullen
via www.putten.nl/carbidschieten. Ook
kunt u de formulieren op de website
downloaden of afhalen in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. Bij uw
aanvraag levert u een situatieschets in
waarop is aangegeven vanaf welke
locatie u met carbid gaat schieten. Het
is belangrijk om u aan de voorwaarden
te houden. Dit voorkomt discussie en
wellicht vervelende consequenties bij
eventuele controles tijdens en na de
jaarwisseling!

Fietsverlichting:
zorg dat u opvalt
De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. Het is vaak mistig of regenachtig, waardoor het zicht slechter is.
Fietsers zijn hierdoor extra kwetsbaar in
het verkeer, waarschuwt de politie. Goede ﬁetsverlichting is belangrijk voor uw

veiligheid. Automobilisten en andere
weggebruikers zien ﬁetsers mét goede
verlichting sneller. Die zichtbaarheid
kan het verschil betekenen tussen wel of
niet botsen. Met licht kom je veiliger
thuis.
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Raadsvergadering woensdag 4 december

Algemene informatie

De gemeenteraad van Putten vergadert
op woensdag 4 december vanaf
19.30 uur in de Raadzaal van het
gemeentehuis. Op de voorlopige agenda
staan de volgende onderwerpen:
Hamerstukken
- Stemming motie 'Niet nog eens
10 jaar'
- Stemming motie 'Programma aanpak
stikstof PAS
- Stemming motie 'Wat hebben we
gedaan'

- Kredietaanvraag renovatie speeltuinen
- Controleprotocol & normenkader
t.b.v. jaarrekening 2019
- Belastingverordeningen 2020
- Verordening voorzieningen raads- en
commissieleden
- Vaststelling ontwerpbestemmingsplan
Schovenhorsterveldweg 3, 5, 8 en 8a
Bespreekstukken
- Vaststelling bestemmingsplan
Garderenseweg 62
- Kredietaanvraag Skatebaan

- Kredietaanvraag Afkoppelproject
- Inclusieagenda Putten Voor Iedereen
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 de 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? Neem
contact op met de raadsgrifﬁer over de
mogelijkheden via telefoonnummer
(0341) 359 703 of per e-mail
grifﬁe@putten.nl.

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING Ingekomen meldingen
sloopwerkzaamheden
Ingekomen aanvragen
De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 26-11-2019, Broekermolenweg 12,
het plaatsen van 21 zonnepanelen
(bouwen), W 19/414.
2. 26-11-2019, Industrieweg 16, het
uitbreiden van het bedrijfspand (bouwen, afwijken bestemmingsplan),
W 19/415.
3. 26-11-2019, Krachtighuizerweg 21 C, het bouwen van een
veldschuur (bouwen), W 19/416.
4. 26-11-2019, Vervoornstraat 53, het
plaatsen van een dakkapel (bouwen),
W 19/417.
5. 28-11-2019, Poolseweg 5A, het
tijdelijk bewonen van Poolseweg 5A
(afwijken bestemmingsplan),
W 19/418.
6. 27-11-2019, Luitgardestraat 9, het
bouwen van een veranda met
berging (bouwen), W 19/419.
7. 28-11-2019, Verlengde Dorpsstraat 3, het vervangen van de
handelsreclame (bouwen),
W 19/420.
8. 29-11-2019, Oude Garderenseweg 17, het bouwen van een
woonhuis met berging (bouwen),
W 19/421.
9. 29-11-2019, Huddingweg 5, het
bouwen van een biologische
zeugenhouderij (bouwen, OBM),
W 19/422.
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.

activiteit, nummer):
1. 19-11-2019, Kloosterweg 13, voor
het slopen van een bijgebouw.
2. 19-11-2019, Ruwendaalseweg 5,
voor het verwijderen van asbest uit
diverse schuren.

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. 25-11-2019, Bilderdijkstraat 10, het
plaatsen van een aanbouw (bouwen,
afwijken bestemmingsplan),
W 19/346.
2. 25-11-2019, Knapzaksteeg 31, het
tijdelijk bewonen van een bijgebouw
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/362.
3. 25-11-2019, Krachtighuizerweg 46 5, het tijdelijk bewonen van
een recreatiewoning (afwijken
bestemmingsplan), W 19/368.
4. 25-11-2019, Drosteweg 26, het
plaatsen van een dakkapel (bouwen),
W 19/373.
5. 25-11-2019, Kiefveldersteeg 11, het
uitbreiden van de camping (tijdelijk
afwijken bestemmingsplan),
W 19/386.
6. 25-11-2019, Drieseweg 80, het
kappen van 1 boom (kappen met
herplantplicht), W 19/371.
7. 25-11-2019, Schovenhorsterveldweg 7 21, het tijdelijk bewonen van
een recreatiewoning (afwijken
bestemmingsplan), W 19/394.
8. 28-11-2019, Burg. Roosmale
Nepveulaan 9, het kappen van 2
bomen (kappen met herplantplicht)
W 19/348.

9. 29-11-2019, Hoorneweg 17B 34, het
kappen van 1 boom (kappen met
herplantplicht), W 19/361.
10. 29-11-2019, Hellerweg 17, het
vernieuwen van een gedeelte van de
kalverstal (bouwen, milieu),
W 19/366.
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.

VERKEER
Garderenseweg en Klaas
Frisohof

Het college van burgemeesters en
wethouders zijn van plan om een
verkeersbesluit te nemen voor het
instellen van 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.
De stukken liggen van donderdag
5 december tot donderdag 2 januari
tussen 08.30 tot 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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgestelde Nota beleid
Apv 13e wijziging

De burgemeester en het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Putten maken bekend voornemens te zijn de Nota beleid Apv, voor de
13e keer te wijzigen.
In het ontwerp van de Nota beleid Apv
staan diverse aanpassingen. Het college
en de burgemeester:
a. leggen hierin uitgangspunten vast
over het informeren van organisatoren van jaarlijks terugkerende
activiteiten;
b. introduceren en benoemen in het
ontwerp de dB(C) norm voor
activiteiten met geluid.
c. nemen bij artikelverwijzingen de
meest recente artikelteksten uit de
Algemene plaatselijke verordening
Putten 2019 op.
Het ontwerp van de Nota beleid Apv,
13e wijziging vindt u op www.putten.nl.
Binnen de periode dat het ontwerp ter
inzage ligt, kan een ieder een schriftelijke inspraakreactie indienen bij de
burgemeester en het college van
burgemeester en wethouders van Putten.
Dit kan schriftelijk naar Postbus 400,
3880 AK te Putten of per e-mail naar
info@putten.nl. Het is ook mogelijk om
binnen deze periode de inspraakreactie
mondeling kenbaar te maken. Maak
daarvoor een afspraak met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer
(0341) 359 662.

