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Nieuwjaarsbijeenkomst op
donderdag 4 januari 2018

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 De Akker
zaterdag 6 januari (09.00-12.00 uur)
School Hoef
zaterdag 6 januari
School Steenenkamer
zaterdag 6 januari

Kerstbomeninzamelactie
De gemeente Putten organiseert weer
een kerstbomeninzamelactie voor
Puttense jongeren tot 15 jaar. Ieder jaar
weer doen jongeren hun best om zoveel
mogelijk kerstbomen in te zamelen. Ze
vragen familieleden of buurtbewoners
of ze hun boom ook mogen wegbrengen.
Ben jij onder de 15 jaar? Dan kun je
kerstbomen (zonder pot) inleveren bij
het gemeentelijk opslagterrein,
Ambachtstraat 7 in Putten op zaterdag
6 januari 2018 (tussen 08.30 en 12.00
uur). Voor iedere ingeleverde boom
ontvang je 50 eurocent en een lot.
Als je dit lot invult en in de daarvoor
bestemde bus doet, maak je kans op
mooie prijzen.
Ook inwoners die ouder zijn dan
15 jaar, kunnen hun kerstboom op
bovenstaande dagen gratis naar het
gemeentelijk opslagterrein brengen.
Zij maken uiteraard geen kans op de
prijzen. Deze regeling geldt alleen voor
particulieren. Wilt u eventuele potten of
houten kruizen van tevoren verwijderen? De ingeleverde kerstbomen worden
versnipperd.

Het gemeentebestuur van Putten
nodigt iedereen, van jong tot oud,
van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 4 januari 2018
vanaf 19.30 uur in de hal van het
gemeentehuis.
De nieuwjaarsbijeenkomst is voor
inwoners, bedrijven en instellingen
van Putten de gelegenheid om elkaar
het beste toe te wensen voor het

nieuwe jaar. De bijeenkomst is omstreeks 21.30 uur afgelopen.
Creatief Putten
Het thema voor dit jaar is ‘Creatief
Putten’. De volgende organisaties
presenteren zich deze avond: Beadare
Beads & Jewelry, Crea by Gerda, Eat
Drink & Paint, Grafﬁti Jan Mastenbroek, Tuincentrum Petersen,

’t Veenhuusje en Wolwinkel Putten. De
deelnemende organisaties geven tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst verschillende
workshops voor de bezoekers.
Bezoekers kunnen ook een kijkje nemen
in de kunstkelder onder het gemeentehuis. Er is een vrolijke, verrassende en
kleurrijke expositie van de Puttense
Vrijetijdskunstenaars.

Tarieven belastingen en rechten 2018
De gemeenteraad heeft de belastingtarieven voor 2018
vastgesteld. Hieronder ziet u een overzicht van veel voorkomende belastingen en rechten. Ter vergelijking zijn ook
de tarieven per 01-01-2017 vermeld.
Rioolrecht:
- bij een verbruik van 0 - 250 m³
- bij een verbruik van 250 - 500 m³
Afvalstoffenhefﬁng
Prijs afvalzakken:
- 50 liter restafvalzak
- 10 liter GFT- en/of luierafvalzak
- 30 liter GFT-afvalzak
- 50 liter tuinafvalzak
- 50 liter PMD-afvalzak

2018

2017

€ 225,60
€ 314,40
€ 37,50

€ 218,40
€ 304,00
€ 37,50

€ 1,20
€ 0,10
€ 0,20
€ 0,70
€ 0,10

€ 1,20
€ 0,10
€ 0,20
€ 0,70
€ 0,10

Onderhoudsrecht graven
€ 78,50
€ 77,50
Afkoopsom onderhoud graven
€ 2.200,00 € 2.170,00
Rijbewijs
€ 39,45
€ 38,95
Rijbewijs, formulieren
eigen verklaring
€ 34,80
€ 33,80
Paspoort (personen tot 18 jaar,
5 jaar geldig)
€ 52,00
€ 51,40
Paspoort (personen boven 18 jaar,
10 jaar geldig)
€ 65,30
€ 64,75
Nederlandse identiteitskaart
(personen tot 18 jaar, 5 jaar geldig)
€ 29,05
€ 28,60
Nederlandse identiteitskaart
(personen boven 18 jaar,
10 jaar geldig)
€ 51,05
€ 50,60

Huwelijk
- in het gemeentehuis
op vastgestelde tijden
- in het gemeentehuis buiten
de vastgestelde tijden
- toeslag voor een huwelijksvoltrekking op een andere
locatiedan het gemeentehuis *
* als voor een nieuwe locatie een
toetsing moet plaatsvinden,
bedraagt de toeslag
Afschrift gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 311,50

€ 308,00

€ 623,00

€ 616,00

€ 0,00

€ 77,50

€ 293,50

€ 290,00

€ 9,10

€ 6,00

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
De tarieven zijn zodanig aangepast dat de opbrengst van
deze belasting voor 2018 met 1,2% stijgt.
Woningen (eigenaar)
Niet-woningen (eigenaar)
Niet-woningen (gebruiker)

2018
0,0763%
0,1578%
0,1279%

2017
0,0781%
0,1576%
0,1283%

De genoemde OZB-tarieven voor 2018 worden naar
verwachting in de raadsvergadering van 11 januari 2018
vastgesteld.
De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde
van uw woning/bedrijf en het tariefpercentage wat daarbij van
toepassing is. De WOZ-waarde wordt door de gemeente vastgesteld en vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen.
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Activiteitenkalender
Expositie Puttense
Vrijetijdskunstenaars
24 november 2017 t/m 4 januari 2018
Kunstkelder bij het gemeentehuis
www.kunstinputten.nl

Nieuwjaarsbrocante in de Pluktuin
Vrijdag 5 januari 2018, 12.00-18.00 uur
Zaterdag 6 januari 2018, 10.00-17.00 uur
Pluktuin het Platteland, Engersteeg 14
www.pluktuinhetplatteland.nl

Cursusreeks Geschiedenis van Rusland
Start op maandag 15 januari 2018
6 lessen van 20.00-22.00 uur
MFC Stroud, Brinkstraat 91
www.vuvera.nl

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

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen, (datum
binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer):
1. 20-12-2017, Nijkerkerstraat 53, het
bouwen van een woning met garage
(bouwen), W 17/436.
2. 22-12-2017, Volenbekerweg 4, het
bouwen van een loods (bouwen),
W 17/437.
3. 22-12-2017, Nijkerkerstraat naast
nr. 22, het bouwen van een woning
(bouwen), W 17/438.
4. 22-12-2017, Wallenbergstraat 32,
het plaatsen van een carport (bouwen), W 17/439.
5. 21-12-2017, Poolseweg 27/133, het
legaliseren van een serre, schuur en
carport (bouwen), W 17/440.
6. 23-12-2017, Nijkerkerstraat 70, het
bouwen van een werktuigenberging
(bouwen), W 17/441.
7. 23-12-2017, Nijkerkerstraat 12, een
uitbreiding van de keuken Terra
Nova (bouwen), W 17/442.
8. 26-12-2017, Kozakkenweg 5, het
kappen van een eikenboom (kappen), W 17/443.
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.

3. 12-12-2017, Beulekampersteeg 4,
het verwijderen van asbest uit
schuren.
Tegen een sloopmelding of melding
activiteitenbesluit 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/
geweigerde reguliere
omgevingsvergunningen

De volgende omgevingsvergunningen
met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 21-12-2017, Kraakweg 3, het
verlengen van de instandhoudingstermijn van een tijdelijke woon-unit
(W 16/331).
2. 22-12-2017, Arkemheenseweg 2, het
kappen van een boom, W 17/381.

Ingekomen meldingen
activiteitenbesluit en
sloopwerkzaamheden

De volgende omgevingsvergunningen
met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn geweigerd:
1. 22-12-2017, Groeneveltstraat 20, het
plaatsen van een aanbouw aan de
garage, W 17/391.

De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld,
1. 07-12-2017, Dorpsstraat 102, het
slopen van het pand.
2. 08-12-2017, Roosendaalseweg 168,
het slopen van een bestaande
berging t.b.v. het nieuw bouwen van
een berging.

Belanghebbenden kunnen tegen een
besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen zes 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.

De volgende melding activiteitenbesluit
is ingediend:
1. 25-10-2017, Roosendaalseweg 168,
het bouwen van een wagentuigenberging.

Kennisgeving kappen
gemeentelijke bomen

Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Putten
heeft het voornemen om de volgende
gemeentelijke bomen te laten kappen.
Het betreft de volgende bomen (globale
locatie, soort boom, aantal):
- Hoofdlaan t.h.v. nr. 64, 1 beuk,
afstervend;
- Waardenburg, 3 beuken, afstervend;
- Lariksstraat in het bosje, 1 paardenkastanje, afstervend;
- Abdinckhofstraat bij speelplaats,
1 berk, dood;
- Roggestraat, 2 meelbessen, dood;
- Van Weesstraat achter nr. 20,
1 esdoorn, instabiel.
Voor het kappen van deze bomen is
geen omgevingsvergunning nodig.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen via telefoonnummer
(0341) 359 724.

RUIMTELIJKE ORDENING
Bestemmingsplan
Garderenseweg 158B

Van 4 januari 2018 tot 15 februari 2018
ligt het bestemmingsplan Garderenseweg 158B voor een ieder ter inzage.
Het bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan
Oostelijk Buitengebied. Met het
bestemmingsplan wordt de bedrijfsbestemming getransformeerd naar een
woonbestemming. Er wordt geen extra
bebouwing toegestaan. Het ontwerp van
het bestemmingsplan kunt u vanaf
4 januari 2018 digitaal raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan
ID-nummer van het bestemmingsplan is
NL.IMRO.0273.BPBGGarderense
158b-ON01.
Naast de digitale raadpleegbaarheid van
het plan kunt u het bestemmingsplan
ook inzien in het gemeentehuis op
werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.
Op afspraak, telefoonnummer
(0341) 359 732, kunt u de stukken
buiten de hiervoor genoemde uren
inzien. Voor het beantwoorden van
eventuele vragen kunt u een afspraak
maken via hetzelfde telefoonnummer.
Binnen de termijn dat het ontwerp ter
inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk
(wat de voorkeur heeft) 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) 359 732.

REGELGEVING
Concept Verordening
Jeugdhulp gemeente
Putten 2018

In de Jeugdwet is geregeld dat de
gemeente in een verordening regels
moet vaststellen voor onder andere het
verlenen van voorzieningen. Ook moet
daarin worden vastgelegd onder welke
voorwaarden inwoners van onze
gemeente aanspraak kunnen maken op
dergelijke voorzieningen. De huidige
Verordening Jeugdhulp (van 2014) en
de Nadere regels dienen te worden
geactualiseerd. De belangrijkste
redenen om deze aan te passen zijn:
1. volgen van de nieuwe geactualiseerde modelverordening;
2. harmonisering van terminologieën
binnen het Sociaal Domein (met
name Wmo);
3. delegatie Pgb (n.a.v. verschillende
uitspraken van rechters);
4. nieuwe perceelindeling n.a.v. de
aanbestedingsprocedure voor
gespecialiseerde Jeugdhulp.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de concept Verordening Jeugdhulp en Nadere regels en
beleid gemeente Putten 2018 voorlopig
vastgesteld en besloten deze vrij te
geven voor inspraak.
De concept verordening en de daarbij
behorende stukken liggen vanaf
4 januari tot 15 februari 2018 ter inzage
in het gemeentehuis bij de afdeling
Samenleving op werkdagen van 08.30
tot 12.30 uur. Degenen die in deze
gemeente een belang hebben bij deze
concept verordening, kunnen tijdens de
periode van terinzagelegging een
schriftelijke zienswijze indienen bij
het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 400, 3880 AK te
Putten. Het is ook mogelijk om binnen
deze periode de zienswijze mondeling
kenbaar te maken. Daartoe kan een
afspraak worden gemaakt met één van
de medewerkers van de afdeling
Samenleving (team beleid en advies),
bereikbaar via telefoonnummer
(0341) 359 611.

