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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
Van Damschool
zaterdag 10 februari (09.00-12.00 uur)

Op de bon
De gemeentelijke
opsporingsambtenaren hebben de
volgende bekeuringen uitgeschreven:
- 13 voor parkeren zonder (geldige)
parkeerschijf binnen
parkeerschijfzone;
- 3 voor parkeren op de stoep (als auto
niet de rijbaan gebruiken);
- 2 voor parkeren zonder goed
ingestelde parkeerschijf;
- 1 voor parkeren in groenstrook;
- 1 voor parkeren op gehandicaptenparkeerplaats zonder kaart.
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Volgende stap in planontwikkeling
woonwijk Rimpeler
Het college van burgemeester en
wethouder heeft op 6 februari 2018
ingestemd met de zienswijzennota
Rimpeler. Hiermee is een volgende stap
gezet in de procedure om de woonwijk
Rimpeler te realiseren. In de nota wordt
aangegeven hoe het college wil omgaan
met de zienswijzen die tegen het
ontwerpbestemmingsplan Rimpeler zijn
ingediend. De zienswijzennota wordt
samen met het bestemmingsplan ter
vaststelling aangeboden aan de
gemeenteraad.

-

-

Beantwoording zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan Rimpeler
heeft van 16 november tot 28 december
2017 ter inzage gelegen. Tegen dit plan
zijn 18 zienswijzen ingediend. Deze
zienswijzen zijn gericht op diverse
aspecten van het plan. Hieronder staan
enkele belangrijke onderwerpen waar
zienswijzen op zijn ontvangen.
Geen verkeersaansluiting op de
Henslare
Een aantal omwonenden van vooral de
Stationsstraat en Jan Nijenhuisstraat
hebben hun zorgen geuit over de
toename van autoverkeer nabij hun
woningen als gevolg van de bouw van
nieuwe woningen. Een belangrijke
vraag daarbij is waarom de nieuwe
woonwijk niet direct is aangesloten op
de Henslare.
Bij het opstellen van de verkeersstructuur voor Rimpeler is zeer serieus gekeken naar de mogelijkheid om aan te sluiten op de Henslare. Daaruit is de conclusie getrokken dat deze aansluiting
om een aantal redenen niet gewenst is.

-

-

Een belangrijke reden is het voorkomen van sluipverkeer en het waarborgen van woongenot voor
de nieuwe bewoners van de wijk
Rimpeler. Als deze aansluiting wel
wordt gemaakt, ontstaat er namelijk
een korte, directe en aantrekkelijke
route voor autoverkeer vanuit de
wijken Bijsteren, Husselerveld en
Rimpeler naar het station en de A28.
Als tweede geldt dat door de ligging
van de bestaande boerderij Rimpeler
met omliggend eigendom een
centrale aansluiting vanuit de
nieuwe wijk Rimpeler op de
Henslare fysiek niet mogelijk is.
Een derde reden is dat we willen
voorkomen dat er op een kort
wegvak van de Henslare teveel
aansluitingen komen. Dit heeft
namelijk een negatieve invloed op
de doorstroming van verkeer op de
Henslare.
Tot slot is een aansluiting op de
Henslare ter hoogte van de rotonde
Henslare/Stationsstraat vanuit
verkeersveiligheid ongewenst. Dit
zou namelijk betekenen dat op dat
punt een groot aantal verschillende
verkeersstromen bij elkaar komen:
• ﬁetsers vanaf het station en uit de
woonwijken Rimpeler/Bijsteren/
Husselerveld;
• auto’s vanaf de A28, Stationsstraat
en de woonwijken;
• vrachtverkeer vanaf de A28 en het
bedrijventerrein Keizerswoert.
Een verkeersveilige afwikkeling van
al deze verkeerstromen is op dat ene
punt niet te realiseren.

Behoud houtwal aan de zijde van de
Stationsstraat
Bewoners en twee belangenorganisaties
hebben bij de gemeente aangedrongen
om de bestaande houtwal langs en
haaks op de Stationsstraat in te passen
in het plan Rimpeler. Op basis van het
door de raad op 1 juni 2017 vastgestelde
Stedenbouwkundig Plan zal deze
houtwal namelijk verdwijnen.
De gemeente heeft serieus gekeken naar
het behoud van bestaande houtwallen in
het plan. Meer dan 90% van de bestaande houtwallen en bomen in Rimpeler
zijn ingepast en worden dus behouden
en versterkt. Om een groen en aantrekkelijk woonmilieu te realiseren, is
daarnaast in het bestemmingsplan nog
eens 17.000 m2 bestemd voor groen.
Het ontwerp voor de openbare ruimte
(inclusief groenstroken, speelgelegenheden en wadi’s) met het bijbehorende
beplantingsplan volgt op een later
moment. De intentie is om ruim
200 nieuwe bomen te planten in nieuwe
houtwallen, de centrale parkzone en in
de woonstraten.
Voor de houtwal langs en haaks op de
Stationsstraat is een andere afweging
gemaakt. Deze afweging wordt aan de
hand van het bijgaande plaatje toegelicht.

Het rood omcirkelde gebied 1 is de
houtwal in het plangebied van Rimpeler
die moet verdwijnen. Deze houtwal is
relatief dun beplant (circa 9 grote
bomen met onderbeplanting). In het
plaatje is een voorbeeldverkaveling van
de bebouwing in dit gebied aangegeven.
Hieruit valt op te maken dat behoud van
deze houtwal betekent dat circa
15 woningen niet kunnen worden
gebouwd. Het behoud van de houtwal is
afgewogen tegen de wens voor woningbouw. Gezien de beperkte omvang van
dit stuk houtwal is ervoor gekozen deze
houtwal te verwijderen. De kap van
deze bomen wordt elders in het plangebied ruimschoots gecompenseerd
door nieuwe aanplant.
In het rood omcirkelde gebied 2 is de
houtwal langs de Stationsstraat zichtbaar. Een deel van deze houtwal is al
gekapt voor de aanleg van de Henslare
en de nieuwe rotonde Henslare/
Stationsstraat. Om een eenduidig beeld
te creëren en omdat een deel van de
bomen in deze houtwal van slechte
kwaliteit is, is voorgesteld het resterende deel van de bestaande houtwal ook
te kappen. Ter compensatie van het
kappen van deze houtwal wordt langs
de Stationsstraat vanaf de rotonde tot
ongeveer ter hoogte van de Formido
een nieuwe groenstructuur/houtwal
aangeplant.
Milieucontouren
Een aantal bedrijven in de directe
omgeving van Rimpeler hebben hun
zorgen geuit tegen de voorgenomen
woningbouw. De vragen hierover zijn
vooral gericht op de te hanteren
milieucontouren. Bedrijven willen er
zeker van zijn dan hun bedrijfsvoering
niet wordt beperkt als gevolg van de
bouw van nieuwe woningen.
De gemeente heeft samen met
Omgevingsdienst Noord-Veluwe bij
het maken van het plan Rimpeler voor
de nieuwe woningbouw de milieucontouren van deze bedrijven in kaart
gebracht. Bij het opstellen van het plan
is hier dus al rekening mee gehouden.
In de zienswijzennota zijn de speciﬁeke
vragen van bedrijven hierover
beantwoord.

Vervolgprocedure

De indieners van de zienswijzen zijn
uitgenodigd om tijdens een hoorzitting
op 13 februari 2018 hun zienswijze toe
te lichten aan de commissie Ruimte.
Daarna wordt het bestemmingsplan
Rimpeler en de zienswijzennota
behandeld in de commissie Ruimte van
19 februari 2018 en de gemeenteraad
van 8 maart 2018.
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Verkiezingsnieuws

Activiteitenkalender

Verkiezingsbus Omroep
Gelderland in Putten

Bingo Puttens Mannenkoor
Vrijdag 9 februari
Aanvang 20.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur
Hooiweg 4a
www.puttensmannenkoor.nl

Valentijnsinloop
‘t Hart van Putten
Woensdag 14 februari
Van 10.00 tot 13.00 uur
Aanmelden kan tot 10 februari
www.hartvanputten.nl

Uitvoering De Kajuitzangers
Zaterdag 10 februari
Aanvang 20.00 uur
Stroud
Brinkstraat 91
www.dekajuitzangers.nl

Spreekuur belangstellenden
vrijwilligerswerk
Wijkontmoetingscentrum De Schauw
Donderdag 15 februari, 15.30 uur
Meer info: Hetty Lommers
T (088) 056 3000

Musical ‘Aloha He’
Musicalvereniging Hoef & Zo!
10, 16 en 17 februari 2018
Aanvang 20.00 uur
De Aker, Fontanusplein 2
www.hoefenzo.nl

Lezing ‘Partizanennest’
Donderdag 15 februari
Van 20.00 tot 22.00 uur
Stroud
Brinkstraat 91
www.vuvera.nl

Lazy zondagmiddag vol jazzmuziek
op Landgoed Schovenhorst
Zondag 11 februari
Aanvang concert 15.30 uur
Koetshuis open vanaf 15.00 uur
Garderenseweg 93

Zijde sjaal schilderen
Woonzorgcentrum Elim
Engweg 46
Donderdag 22 februari, 14.30 uur
Aanmelden kan tot 15 februari
T (088) 056 3000

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart, trekt
Omroep Gelderland samen met de
lokale omroepen van hot naar her.
Zaterdag 10 februari staat de rode
verkiezingsbus van Omroep Gelderland
samen met Veluwe FM van 14.00 tot
16.00 uur op het Fontanusplein.
In de bus is een radio-/tv-studio
gebouwd, zodat Veluwe FM kan
uitzenden via de radio (kabel 91.1/
ether 106.1) en via www.veluwefm.nl.
Buiten de bus moet het een gezellige
boel worden, met aanloop van
geïnteresseerde bezoekers, lokale
politici, misschien zelfs met muziek.
Komt u ook langs? Voor meer
informatie: www.gldstemt.nl/putten.

Verkiezingsdebat
voor ondernemers

Op woensdagavond 21 februari organiseert Bedrijvenkring Putten een
verkiezingsdebat in Cultureel Centrum
Stroud. Het debat begint om 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur.
Onder de bezielende leiding van
Janneke van Heugten, die het debat
sturing geeft, worden de lijsttrekkers
van de verschillende partijen gevraagd
hun standpunten te delen over dé
ondernemersonderwerpen die in Putten
aandacht verdienen. Ook is er gelegenheid voor de aanwezige ondernemers
om de heren en dames politici kritisch
aan de tand te voelen.
Aanmelden kan door te mailen naar
secretariaat@bedrijvenkringputten.nl.
Voor meer informatie:
www.putten.nl/verkiezingen2018.
Ook ondernemers die niet aangesloten
zijn bij Bedrijvenkring Putten zijn van
harte welkom.

Breng uw activiteit onder de aandacht via www.putten.nl/activiteiten.

Opfriscursus verkeerskennis
voor alle rijbewijsbezitters
Woensdagavond 7 maart is er een
opfriscursus verkeerskennis voor alle
inwoners van de gemeenten Putten en
Ermelo die in het bezit zijn van een
rijbewijs. De cursus bestaat uit een
theorieles waarbij een instructeur ingaat
op de laatste ontwikkelingen in het
hedendaagse verkeer. De cursus wordt
georganiseerd door Veilig Verkeer
Nederland (afdeling Ermelo/Putten) in
samenwerking met de gemeenten.

Voor wie?
Iedereen met een rijbewijs die in Putten
of Ermelo woont kan zich aanmelden.
De opfriscursus verkeerskennis vindt
plaats van 19.30 tot 21.30 uur bij De
Muzenhof, Leuvenumseweg 66 in
Ermelo. De kosten voor deelname
bedragen € 5,00 per persoon.

Aanmelden
U kunt u aanmelden bij D. Bavelaar
via telefoonnummer 06 50 237 300
of e-mail dick@bavelaar.cc of bij
M. van den Brink via telefoonnummer
06 29 068 243 of e-mail
da.brink@chello.nl.

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer):
1. 29-01-2018, Emmalaan 8,
het kappen van 6 bomen (kappen),
W 18/031.
2. 30-01-2018, Dorpsstraat 28, het
wijzigen van de entreepui (bouwen),
W 18/032.
3. 02-02-2018, Parklaan 24, het
aanbouwen van een veranda
(bouwen), W 18/033.
4. 04-02-2018, Terpweg 9, het aanleggen van een paardenbak en poel
(aanleg), W 18/034.
De aanvragen en de bijbehorende
stukken zijn elke werkdag van 08.30
uur tot 12.30 uur in te zien bij Loket

Ruimte in het gemeentehuis. Voor
nadere informatie kunt u ook bellen via
het telefoonnummer (0341) 359 724.
Tegen deze aanvragen kan nog geen
bezwaar/beroepschrift worden ingediend.

Ingekomen meldingen
activiteitenbesluit en
sloopwerkzaamheden

De volgende meldingen activiteitenbesluit zijn ingediend (datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 26-01-2018, Hoge Eng-Oost 44,
het opslaan van stikstof.
2. 29-01-2018, Knapzaksteeg 17,
de uitbreiding van de aanwezige
rundveestal.
3. 29-01-2018, Voorthuizerstraat 190,
het aﬂeveren van AdBlue aan
voertuigen welke gebruikt worden
door het transportbedrijf op de
locatie.

4. 30-01-2018, Nijkerkerstraat 70, het
bouwen van een nieuwe loods voor
het stallen van de tractor en werktuigen en het opslaan van foerage voor
het eigen bedrijf.
De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 29-01-2018, Stenenkamerseweg 47,
het slopen van agrarische opstallen.
2. 29-01-2018, Grieteweg 8, het
verwijderen van asbest uit een
woongebouw.
3. 29-01-2018, Hooiweg 16, het
verwijderen van asbest uit schuren/
bedrijfsgebouwen.
Tegen een melding activiteitenbesluit of
sloopmelding kan geen bezwaarschrift
worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente Putten via het telefoonnummer (0341) 359 726.

Vergadering commissie voor
ruimtelijke kwaliteit
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, telefoonnummer
(0341) 359 723 of bij loket Ruimte.

Verleende reguliere
omgevingsvergunningen

De volgende omgevingsvergunningen
met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:

7 februari 2018

Informatiepagina

Algemene
informatie
Offi
ciële
bekendmakingen
1. 29-01-2018, Wallenbergstraat 32,
het plaatsen van een carport
(bouwen), W 17/439.
2. 29-01-2018, Verlengde Dorpsstraat 3, het wijzigen van de gevel
(bouwen), W 17/433.
3. 29-01-2018, Harderwijkerstraat 70,
het wijzigen van de gevelafwerking
(bouwen), W 18/003.
4. 29-01-2018, Kelnarijstraat 40,
het verplaatsen van een klimrek en
het plaatsen van een schommel
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 17/426.
5. 29-01-2018, Stationsstraat 44,
het bouwen van een luifel (bouwen),
W 17/394.
6. 29-01-2018, Sprielderhout 44, het
bouwen van een veranda (bouwen),
W 18/017.
7. 30-01-2018, Bekestere 25, het
plaatsen van 2 poeren met hekwerk
en een tuinhuis met veranda
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 17/429.
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 te Putten.
De beschikkingen zijn elke werkdag
van 08.30 uur tot 12.30 uur in te zien bij
het Loket Ruimte in het gemeentehuis.
U kunt ook even bellen, telefoonnummer (0341) 359 724.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
- uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende ontwerpbeschikking van 8 februari 2018 tot en
met 22 maart 2018 ter inzage ligt:
1. 05-02-2018, Oude Nijkerkerweg 30A, het bouwen van een
kalverenstal (bouwen, afwijken
bestemmingsplan, milieu),
W 17/414.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het

Loket Ruimte in het gemeentehuis te
Putten. Het Loket Ruimte is elke
werkdag geopend van 08.30 tot
12.30 uur. Voor nadere informatie kunt
u ook bellen, telefoonnummer (0341)
359 724. Tijdens de periode van
terinzagelegging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij
moeten worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van
Putten. In deze periode kunnen ook
zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor dient een afspraak te
worden gemaakt. Wij maken u erop
attent dat slechts beroep tegen de
uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgesteld wijzigingsplan
Westelijk buitengebied,
Beitelweg 20

Burgemeester en wethouders van Putten
hebben op 23 januari 2018 het wijzigingsplan ‘Westelijk Buitengebied,
Beitelweg 20’ vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het
omschakelen van de agrarische bestemming naar de woonbestemming
inclusief een extra bouwkavel.
Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.
IMRO.0273.WPBPBeitelweg20-VA01)
ligt ter inzage in het gemeentehuis.
U kunt het plan inzien van 8 februari tot
22 maart 2018 op werkdagen van 08.30
tot 12.30 uur. Ook kunnen de stukken
op afspraak, via telefoonnummer (0341)
359 732, 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 hetzelfde telefoonnummer. Het bestemmingsplan is ook
digitaal in te zien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen de
periode dat het gewijzigde vastgestelde
bestemmingsplan ter inzage ligt,
kunnen belanghebbenden tegen het
bestemmingsplan beroep instellen van
9 februari tot 23 maart 2018 bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA, Den Haag. Er kan alleen
beroep worden ingesteld door een
belanghebbende:
1. die tijdig een zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren heeft
gebracht, of
2. aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij zijn
zienswijze niet bij de gemeenteraad
naar voren heeft gebracht.
Ook kan er rechtstreeks beroep bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden ingesteld tegen
de wijzigingen die de gemeenteraad bij
de vaststelling van het plan heeft
aangebracht. 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.

Vastgesteld wijzigingsplan
Westelijk buitengebied,
Stenenkamerseweg 47

Burgemeester en wethouders van Putten
hebben op 23 januari 2018 het wijzigingsplan ‘Westelijk Buitengebied,
Stenenkamerseweg 47’ vastgesteld. Het
wijzigingsplan heeft betrekking op het
omschakelen van de agrarische bestemming naar de woonbestemming
inclusief een extra bouwkavel. Het
vastgestelde bestemmingsplan
(NL.IMRO.0273.WPBPStenenkamer47-VA01) ligt ter inzage in het
gemeentehuis. U kunt het plan inzien
van 8 februari tot 22 maart 2018 op
werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Ook
kunnen de stukken op afspraak, via
telefoonnummer (0341) 359 732, 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
hetzelfde telefoonnummer. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via
de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Binnen de periode dat het gewijzigde
vastgestelde bestemmingsplan ter
inzage ligt, kunnen belanghebbenden

tegen het bestemmingsplan beroep
instellen van 9 februari tot 23 maart
2018 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA, Den Haag. Er kan
alleen beroep worden ingesteld door
een belanghebbende:
1. die tijdig een zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren heeft
gebracht, of
2. aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij zijn
zienswijze niet bij de gemeenteraad
naar voren heeft gebracht.
Ook kan er rechtstreeks beroep bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden ingesteld tegen
de wijzigingen die de gemeenteraad bij
de vaststelling van het plan heeft
aangebracht. 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.

REGELGEVING
Afvalstoffenverordening

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om de raad voor te stellen een
nieuwe afvalstoffenverordening vast te
stellen. In deze verordening komen aan
de orde de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, het ter inzameling
aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, bepalingen om zwerfafval te
voorkomen en een verbod om gevaarlijke afvalstoffen op te slaan. Tegelijkertijd wordt de vorige afvalstoffenverordening ingetrokken. De hierop
betrekking hebbende stukken worden
met ingang van maandag 12 februari
2018 voor een periode van 6 weken ter
inzage gelegd (van 08.30 tot 12.30 uur)
bij de balie. Gedurende deze periode
kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorstel schriftelijk via
sdreuning@putten.nl naar voren
brengen.

