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Gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT  Urk
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Telefoonnummer 
(0527) 68 98 68

E-mail 
gemeente@urk.nl

Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 20 mei 2019 tot en met 27 mei 2019 
de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van 3 geschakelde bedrijf units 
Locatie: Griend, 8321 MN Urk
Datum ontvangst: 24 mei 2019

De ingediende aanvraag kan tijdens kantooruren worden ingezien 
bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 20 mei 2019 tot en met 27 mei 2019 
de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 3-79, 8321 CA Urk
Datum verzending: 22 mei 2019

Voor: het plaatsen van 2 dakkapellen
Locatie: Wijk 2-45, 8321 ER Urk
Datum verzending: 23 mei 2019

Voor: het bouwen van 3 kangoeroewoningen 
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat 
  2,2a,4,4a,6 en 6a, 8322 Urk
Datum verzending: 23 mei 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 29 mei 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het ge-
meentehuis te Urk. Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde 
verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken 
tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd 
en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 
AB Urk.

Kennisgeving verlenging 
beslistermijn
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de be-
slistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het uitbreiden van het pand
Locaties: Handelskade 2b, 8321 KB Urk

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het feit dat er een 
nieuw bouwplan is ingediend waardoor er meer tijd nodig is voor 
een inhoudelijke beoordeling. Door dit besluit is de nieuwe uiterste 
beslisdatum 21 juli 2019.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het 
besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het 
bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB  Urk.  

Verleende APV-vergunningen

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat hij de 
volgende APV- en Drank- en horecavergunningen heeft verleend:

Voor: Tentenkamp De Brug
Locatie en datum: Op de weg en grasveld aan De Brug te Urk 
  van 13 tot 20 juli 2019
Datum verzending: 20 mei 2019

Voor: Tentenkamp Ahoy
Locatie en datum: Op de weg en parkeervakken aan Makjan 
  te Urk van 14 tot 20 juli 2019
Datum verzending: 21 mei 2019

Voor: Tentenkamp As een vorst
Locatie en datum: Op de weg en parkeervakken van het 
  Amaliahof te Urk van 13 t/m 18 juli 2019
Datum verzending: 21 mei 2019

Voor: Tentenkamp Het Scheepstuig
Locatie en datum: Op het grasveld achter Het Ruim 25 t/m 47
   te Urk van 13 t/m 19 juli 2019
Datum verzending: 21 mei 2019

Voor: Tentenkamp Kindervreugd
Locatie en datum: Op de weg en parkeervakken in de 
  Bonairestraat te Urk van 15 t/m 17 juli 2019
Datum verzending: 21 mei 2019

Voor: Tentenkamp Jolly Jumpers
Locatie en datum: Op het grasveld tegenover Jol 8 te Urk 
  van 16 t/m 19 juli 2019
Datum verzending: 21 mei 2019

Voor: Tentenkamp De Windroos
Locatie en datum: Op het grasveld voor Blauwborst 2 t/m 6 
  te Urk van 10 t/m 19 juli 2019
Datum verzending: 21 mei 2019

Voor: Doorlopende terrasvergunning aan 
  Kwalitaria de Bolder 
Locatie: Wijk 2-59 te Urk 
Datum verzending: 21 mei 2019

Voor: Drank- en horecavergunning aan 
  Kwalitaria de Bolder 
Locatie: Wijk 2-59 te Urk 
Datum verzending: 22 mei 2019

Voor: Het plaatsen van een tent op het terras 
  van de Oude Bakkerij 
Locatie en datum: Wijk 4-20 te Urk op 8 juni en 
  29 en 30 november 2019 
Datum verzending: 23 mei 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum 
tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de burgemeester, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgen-
de APV-vergunning heeft verleend:

Voor: het innemen van een standplaats 
  voor de Oude Bakkerij
Locatie en datum: Wijk 4-20 te Urk op 8 juni en
  29 en 30 november 2019
Datum verzending: 23 mei 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum 
tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de burgemeester en wethouders, Postbus 77, 
8320 AB Urk.

WhatsApp
(06) 2200 4514

28 mei 2019

EML-training
Dinsdag 11 juni van 08:30 tot 12.30 uur geeft Energieke Regio een EML-training 
voor bedrijven. De training gaat in op het vraagstuk rondom Energiebeperkende 
Maatregelen en de Informatieplicht per 1 juli a.s. De training zal plaatsvinden in 
het gemeentehuis op Urk. 

Meer weten? Neem dan contact op met Energieke Regio of kijk op 
www.ernon.nl.

Gewijzigde openingstijden 
rond Hemelvaartsdag
Het gemeentehuis is in verband met Hemelvaartsdag gesloten en telefonisch 
niet bereikbaar op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019. Op maandag 3 juni 
helpen wij u weer graag.  

Openingstijden zwembad ’t Bun rond Hemelvaart
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag: gesloten
Vrijdag 31 mei: 14.00 – 21.30 uur geopend voor recreatief zwemmen 
(zwemlessen zijn op de normale tijden)
Zaterdag 1 juni: 10.00-16.00 uur geopend voor recreatief zwemmen.

Woensdag 5 juni: 
Onafhankelijk energie- 
spreekuur voor al uw vragen 
Vragen over zonnepanelen, financieringsmogelijkheden of een warmtepomp? 
Benieuwd naar een handige checklist voor het aanvragen van offertes? Of wilt u 
binnen enkele minuten weten wat u kunt besparen en welke comfort dit oplevert?  
Bewoners kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 14.30 tot 16.30 
uur het spreekuur bezoeken voor onafhankelijk energie-advies in de hal van het 
gemeentehuis. 

Energieloket Urk
Het Energieloket helpt online woningeigenaren op weg met energiebesparing en 
het zelf opwekken van duurzame energie. Bewoners kunnen advies krijgen via 
een spreekuur, telefoon, mail of digitaal. Bekijk voor een online advies en meer in-
formatie, nieuws en activiteiten in uw gemeente op www.energieloketflevoland.nl  

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag. Energieloket Flevoland helpt!     

Gewijzigde afvalinzameling 
met Hemelvaart
Afvalinzameling aan huis
Op Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) worden geen afval en grondstoffen inge-
zameld in de gemeente Urk. De containers worden op een andere dag geleegd.

• De afvalinzameling van donderdag 30 mei vindt plaats op zaterdag 1 juni. 

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend 
bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur 
aan de straat neer te zetten. 

Gewijzigde openingstijden
Het ROVA Klantcontactcentrum is op donderdag 30 mei en maandag 10 juni 
(tweede pinksterdag) gesloten. 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, tel. 
(038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen 
vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app.


