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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
School De Akker
zaterdag 3 februari (09.00-12.00 uur)
School Hoef
zaterdag 3 februari

Collecte
Hersenstichting
29 januari t/m 3 februari

Wegafsluitingen
Bereikbaarheid bedrijven
Garderenseweg
Het eerste deel van de Garderenseweg
heeft bijna zijn deﬁnitieve vorm
gekregen. Komende maanden wordt het
laatste deel aangepakt. Dit heeft invloed
op de bereikbaarheid van de bedrijven
die zijn gevestigd aan de Garderenseweg. De meeste zijn bereikbaar via de
Voorthuizerstraat, ditzelfde geldt voor
de Gulf. Het tankstation is ook te
bereiken via de Prins Bernhardlaan.

Verschijning
gemeentegids
2018
U ontvangt de gemeentegids meestal
rond februari/maart in de brievenbus.
Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen
op woensdag 21 maart 2018, verschijnt
de gemeentegids dit jaar begin juli. Wij
kunnen u dan een actuele gemeentegids
aanbieden.
Wijzigingen? Geef ze door
Het gebeurt regelmatig dat er iets
verandert. Bijvoorbeeld: een adres of
een contactpersoon van een vereniging.
Als dat zo is, dan kunt u dat doorgeven
aan FMR Producties, de uitgever van de
gemeentegids. Dit kan via de knop
‘Vermelding wijzigen’ op
www.lokaaltotaal.nl/putten of door
een e-mail te sturen naar
info@fmrproducties.nl.
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Stooktips voor houtkachel
en open haard
Hebt u een open haard of houtkachel?
Of denkt u erover om er één te kopen?
Een vuurtje stoken kan gezellig zijn,
maar voor het milieu en de gezondheid
zijn houtkachels en openhaarden niet
goed. Het kan leiden tot stankoverlast
en luchtvervuiling, zoals ﬁjnstof. Kiest
u ervoor om tijdens koude dagen de
open haard of kachel aan te steken,
gebruik dan de onderstaande tips om
veilig en schoon te stoken.
Stooktips
1. Stook alleen droog hout. Vochtig
hout brandt niet goed en dat geeft
extra veel rook en ﬁjnstof. Zelf hout
hakken? Droog het dan minstens
2 jaar.
2. Gebruik nooit geverfd hout, geïmpregneerd hout of platen (daarin
zitten veel lijmstoffen). Bij verbranding kunnen zeer schadelijke stoffen
vrijkomen.
3. Stook geen papier en karton. Het
geeft veel rook en vliegas.
4. Stook niet bij windstil of mistig
weer: de rook blijft dan hangen en
kan luchtvervuiling veroorzaken.
5. Gebruik haardhout uit duurzaam
beheerde bossen. Let op het FSCof PEFC-keurmerk, alleen dat garan-

deert dat het hout afkomstig is uit
verantwoord beheerd bos.
6. Wordt het binnen te warm met de
houtkachel aan? Stook dan met
minder hout. Schuif niet de luchttoevoerklep dicht ('smoren'): het
hout verbrandt dan niet volledig
waardoor er extra veel schadelijke
stoffen ontstaan.
7. Zet de luchttoevoer in de kachel
helemaal open, net als de klep in de
schoorsteen.
8. Ventileer uw huis tijdens het stoken.
Het vuur kan dan zuurstof aantrekken en de rook kan via de schoorsteen afgevoerd worden.
9. Controleer of u goed stookt: een
goed vuur heeft gele, gelijkmatige
vlammen. Oranje vlammen en
donkere rook geven aan dat de
verbranding niet goed is.
10. Laat de schoorsteen minstens één
keer per jaar goed vegen. De
schoorsteenveger verwijdert het vuil
in de schoorsteen, maar controleert
de schoorsteen ook op loszittende
delen en scheuren.
11. Stook niet iedere dag en zeker niet
langer dan 4 uur op één dag. Zo blijf
je vrienden met de buurt.

Schoorsteenbrand?
Een schoorsteenbrand is te herkennen
aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Het vuur in de haard of kachel is
te doven met droog zand. Zorg er
daarom voor dat er altijd zand klaar
staat. Het vuur in het rookkanaal blijft
wel branden. Het is daarom van belang
om direct de schoorsteenklep of
luchttoevoer te sluiten en de brandweer
te bellen via 112. Blus nooit met water!
Dit veroorzaakt namelijk enorme
stoomvorming. Door die plotselinge
druk kan het rookkanaal scheuren en
kan er zelfs een explosie ontstaan.
Meer informatie over brandveilig
wonen en veilig stoken vindt u op
www.brandweer.nl/brandveiligheid.

Raadsvergadering
De gemeenteraad van Putten vergadert
op donderdag 1 februari 2018 vanaf
19.30 uur in de Raadzaal van het
gemeentehuis. Op de voorlopige
agenda staan:
Hamerstukken
- Landelijk Verbeterprogramma
Overwegen (LVO) - Aanvraag extra
dekking t.b.v. voetgangersoversteek
c.a. Stationsstraat.
- Paardenbak HVP.
- Uitgangspuntennota 2019 GGD
Noord- en Oost-Gelderland.
Bespreekstukken
- Vaststelling bestemmingsplan Facetbestemmingsplan windmolens.
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. Als u wilt inspreken, kan de
raadsgrifﬁer u informeren over de
mogelijkheden:
T (0341) 359 703,
E mﬂorijn@putten.nl.
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Activiteitenkalender
Expositie Puttense
Vrijetijdskunstenaars
2 februari t/m 3 maart
Kunstkelder bij het gemeentehuis
Ingang Brinkstraat
www.kunstinputten.nl

Toneel Victor Reinier en
Renée Soutendijk
Zaterdag 3 februari
Aanvang 20.15 uur
Stroud
www.theaterstroud.nl

Filmavond ‘De Waddeneilanden’
met erwtensoep
Wijkontmoetingscentrum De Schauw
Donderdag 8 februari, 17.00 uur
Aanmelden kan tot 1 februari
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

Boeldag Hervormde gemeente
Open schuur
Zaterdag 3 februari
Van 09.00 tot 12.00 uur
Leembruggerweg 5
Putten

Leuke en informatieve middag
boerderij & koe
Woonzorgcentrum Elim
Dinsdag 6 februari, 14.00 uur
Aanmelden kan tot 1 februari
T (088) 056 3000

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

Presentatie met schilderijen en zang
rondom 40-dagentijd
Wijkontmoetingscentrum De Schauw
Dinsdag 13 februari, 14.30 uur
Aanmelden kan tot 6 februari
T (088) 056 3000

Valentijnsbrocante in de Pluktuin
Zaterdag 3 februari
Van 10.00 tot 16.00 uur
Pluktuin het Platteland
Engersteeg 14
www.pluktuinhetplatteland.nl

Kookworkshop Vuvera
‘Haal meer energie uit je voeding’
Dinsdag 6 februari
Van 18.15 tot 21.30 uur
Gelreweg 44, Harderwijk
www.vuvera.nl

Uitvoering De Kajuitzangers
Zaterdag 10 februari
Aanvang 20.00 uur
Stroud
Brinkstraat 91
www.dekajuitzangers.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. 22-01-2018, Mauritsstraat 4,
het plaatsen van een erker (bouwen),
W 18/021.
2. 24-01-2018, Hoge Eng-Oost 54,
het gebruiken van het pand als
bedrijfswoning (afwijken bestemmingsplan), W 18/022.
3. 23-01-2018, Wilhelminalaan 15,
het kappen van 5 bomen (kappen),
W 18/023.
4. 23-01-2018, Hoornsdam 9, het
kappen van 16 bomen (kappen),
W 18/024.
5. 24-01-2018, Wilhelminalaan 75,
het kappen van 7 bomen (kappen),
W 18/025.
6. 24-01-2018, Brinkstraat 42,
het vervangen en vergroten van de
huidige dakkapel (bouwen),
W 18/026.
7. 26-01-2018, Garderenseweg 158A,
het kappen van 3 bomen (kappen),
W 18/027.
8. 26-01-2018, Heuvellaan 4,
het kappen van 10 bomen (kappen),
W 18/028.
9. 26-01-2018, Husselsesteeg 26,
het uitbreiden van het woonhuis
(bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 18/029.
10. 27-01-2018, Peppelerweg 50B,
het bouwen van een woning
(bouwen), W 18/030.
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
sloopwerkzaamheden

De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld, (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 11-01-2018, Pasdijk 5, het slopen
van een woning.
2. 19-01-2018, Nijkerkerstraat 61A,
het verwijderen van asbest uit een
schuur.
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.

Ingekomen melding mobiel
puinbreken

Burgemeester en wethouders hebben de
volgende melding op grond van het
Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval ontvangen:
1. 11-01-2018, Hooiweg 10-12, het in
werking hebben van een mobiele
puinbreker van 29 januari 2018 tot
en met 5 februari 2018.
Voor de bovenstaande activiteiten
gelden de landelijke milieuvoorschriften. Bij het breken mag niet meer dan
75 dB(A) op de dichtstbijzijnde gevel
geproduceerd worden. Uit toetsing is
gebleken dat de mobiele puinbreker op
voldoende afstand van de dichtstbijzijnde gevel staat. Het indienen van
zienswijze tegen meldingen is niet
mogelijk.

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:
1. 22-01-2018, Nieuwe Laaklaan 1D,
het kappen van 1 boom (kappen),
W 17/446.
2. 22-01-2018, Traa 12A, het kappen
van 6 bomen (kappen), W 18/004.
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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgesteld wijzigingsplan
Westelijk buitengebied,
Waterweg 36a

Burgemeester en wethouders van Putten
hebben op 16 januari 2018 het wijzigingsplan Westelijk Buitengebied,
Waterweg 36a vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het
verwijderen van de aanduiding kleine

woning. Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.0273.WPBGWaterweg36a-VA01) ligt ter inzage in het
gemeentehuis. U kunt het plan inzien
van 1 februari tot 15 maart 2018 op
werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.
Ook kunnen de stukken op afspraak,
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 www.ruimtelijkeplannen.nl.
Binnen de periode dat het gewijzigde
vastgestelde bestemmingsplan ter
inzage ligt, kunnen belanghebbenden
tegen het bestemmingsplan beroep
instellen van 2 februari tot 16 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;
2. of 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.

31 januari 2018

Informatiepagina

Algemene informatie

Officiële bekendmakingen
Ontwerp wijzigingsplan
Hellerweg 7, 7a, 7b

Van 1 februari tot 15 maart 2018 ligt in
het gemeentehuis, afdeling Ruimte,
voor eenieder ter inzage het ontwerpwijzigingsplan Hellerweg 7, 7a, 7b. Dit
ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking
op het wijzigen van de bestemming
agrarisch in wonen. Er wordt geen extra
woning toegevoegd. Het ontwerpwijzigingsplan kan worden ingezien op
werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur.
Ook kunnen de stukken op afspraak,
via telefoonnummer (0341) 359 732,
worden ingezien op donderdagavond
tot 19.00 uur bij de receptie van het
gemeentehuis. Voor het beantwoorden
van eventuele vragen kan een afspraak
worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpwijzigingsplan is
digitaal in te zien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (plan ID
nummer NL.IMRO.0273.WPBHellerweg7-ON01). Binnen de termijn dat het
ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt,
kunnen zowel schriftelijk (wat de
voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan
kenbaar worden gemaakt bij het college
van burgemeester en wethouders.

Ontwerp wijzigingsplan
Leembruggerweg 5 en 7

Van 1 februari tot 15 maart 2018 ligt in
het gemeentehuis, afdeling Ruimte,
voor eenieder ter inzage het ontwerpwijzigingsplan Leembruggerweg 5 en 7.
Dit ontwerpwijzigingsplan heeft
betrekking op het wijzigen van de
bestemming agrarisch in wonen. Er
wordt geen extra woning toegevoegd.
Het ontwerpwijzigingsplan kan worden
ingezien op werkdagen van 08.30 uur
tot 12.30 uur. Ook kunnen de stukken
op afspraak, via telefoonnummer (0341)
359 732, worden ingezien op donderdagavond tot 19.00 uur bij de receptie
van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een
afspraak worden gemaakt via hetzelfde

telefoonnummer. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl
(plan ID nummer NL.IMRO.0273.
WPBGLeembruggerweg-ON01).
Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als
mondeling zienswijzen over het
ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden
gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.

REGELGEVING
Algemeen
aanwijzingsbesluit en
nadere regels Algemene
plaatselijke verordening
(Apv) Putten 2018

De burgemeester van Putten en het
college van burgemeester en wethouders van Putten maken ingevolge het
bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat
zij hebben besloten het algemeen
aanwijzingsbesluit en nadere regels Apv
Putten vast te stellen. Dit mede in
verband met de inwerkingtreding van
de Apv Putten 2018. Het voorgaande
aanwijzingsbesluit en nadere regels Apv
Putten kwam niet helemaal overeen met
deze nieuwe Apv. Het aanwijzingsbesluit bevat de volgende aanpassingen:
- het voorheen geldende artikel 5
(verboden drugsgebruik) is komen
te vervallen, omdat artikel 2:48a
Apv is vervallen en er in de plaats
daarvoor een nieuw algemeen
artikel gewijd is aan drugsgebruik in
het openbaar gebied (artikel 2:74a).
- het voorheen geldende artikel 6
(overlast van ﬁets of bromﬁets) is
komen te vervallen omdat dit artikel
gelet op de nieuwe artikeltekst van
artikel 2:52 Apv niet meer kan
gelden voor recreatiegebied Nulde.
- artikel 13 (voorheen 15, toezichthouders) is gewijzigd door het:

a. weglaten van de namen van de
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). De boa’s zijn
namelijk al in artikel 6:2, eerste
lid, Apv als toezichthouder Apv
aangewezen;
b. het toevoegen en weglaten van
boa’s van Leisurelands B.V. en
Leisurelands B.V. in verband met
personeelswisselingen;
c. het weglaten van namen van een
aantal andere toezichthouders,
aangezien zij in de praktijk geen
werkzaamheden als toezichthouder meer verrichten in de gemeente.
Het besluit kunt u vanaf 1 februari 2018
inzien bij de afdeling Staf (Juridische
Zaken). Belanghebbenden kunnen tegen
onderdelen van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester,
respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Putten,
Postbus 400, 3880 AK Putten. Het
bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de
indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar
(motivering).

Mandaatbesluit Regionaal
Account Jeugd

Het college van burgemeester en
wethouders van Putten heeft, net als de
burgemeester van Putten, ieder voor
zover het de eigen bevoegdheid betreft,
besloten de bevoegdheden om de
opdracht zoals neergelegd in de
dienstverleningsovereenkomst ten
behoeve van het Regionaal Account
Jeugd uit te voeren per 1 januari 2018
op te dragen aan het college van
Ermelo, respectievelijk de burgemeester
van Ermelo, met dien verstande dat
ondermandaat van deze bevoegdheden
onder voorwaarden is toegestaan. Aan
de uitoefening van de bevoegdheden
zijn een aantal voorschriften verbonden.
Dit besluit kan worden aangehaald als
“Mandaatbesluit Regionaal Account
Jeugd”. Dit besluit kunt u vanaf 1 februari 2018 inzien in het gemeentehuis bij
de afdeling Staf (Juridische Zaken).

