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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 29 december 2020 tot en met 11 januari 2021 de 
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de regu-
liere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Achteronder 10, 8322 AR Urk
Datum ontvangst: 10 januari 2021

De ingediende aanvraag kan in verband met de RIVM-maatregelen 
voor het coronavirus na telefonische afspraak worden ingezien bij de 
balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 0527-689868.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 4 januari 2021 tot en met 11 januari 2021 de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het plaatsen van een dakkapel 
Locatie: Fuik 79, 8322 DM Urk
Datum verzending: 5 januari 2021

Voor: het aanpassen van de voorgevel en 
 plaatsen van een dakkapel
Locatie: Jol 26, 8322 EB Urk
Datum verzending: 5 januari 2021

Voor: het plaatsen van een hekwerk
Locatie: Staverse Kade 1, 8321 NE Urk
Datum verzending: 5 januari 2021

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Damlaan 15, 8321XC Urk
Datum verzending: 6 januari 2021

Voor: het uitbreiden van het bedrijfspand
Locatie: Het Spijk 11, 8321 WT Urk
Datum verzending: 6 januari 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 
januari 2021 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. In ver-
band met de maatregelen van het RIVM voor het coronavirus kan dit al-
leen na een telefonische afspraak. Bel hiervoor met tel. 0527-689868. 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze be-
sluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift 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.

Verkeersbesluit Kreil

Het college van burgemeester en wethouders van Urk besluit:

- een parkeerverbod in te stellen door het plaatsen van verkeersbor-
den E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 zoals bedoeld in artikel 24 
lid 1 onder e van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen aan 
beide zijden van de Kreil, de verbindingsweg tussen de Richel en 
de Lacon.

Met ingang van 15 januari 2021 ligt het verkeerbesluit met bijbeho-
rende stukken gedurende zes weken ter inzage tijdens kantooruren bij 
het Gemeenteportaal, Singel 9 te Urk. Maak eerst een afspraak voordat 
u komt in verband met de coronamaatregelen. Indien u het niet eens 
bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze 
publicatie een bezwaarschrift indienen (inclusief naam, adres, dagte-
kening, een omschrijving van het besluit en de grond van het bezwaar) 
bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Urk, Postbus 77, 8320 AB, Urk (onder vermelding van “bezwaar” op de 
brief). Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwol-
le-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. 

Koud buiten: geniet van 
warme voeten binnen 
Het Energieloket Flevoland geeft u de hele winter tips voor warme voeten. 
Wist u dat u met onze tips ongeveer € 220,- per jaar kunt besparen? Naast 
het isoleren van de vloer, zijn er ook andere mogelijkheden om uw huis zo 
optimaal mogelijk te verwarmen. Neem contact op met het Energieloket 
voor onafhankelijk advies. Bovendien kunt u deze winter ook gratis win-
tersokken bestellen.  

Wat moet u doen? 
Bestel uw unieke warme sokken van het Energieloket (zolang de voorraad 
strekt). Na bestelling sturen wij deze per post toe. De actie is geldig zolang 
de voorraad strekt. Reserveren kan via www.energieloketflevoland.nl [zie 
de actiebanner op de homepage] 

Neem contact (via chat, telefoon of mail) met uw lokale Energieloket en wij 
geven graag onafhankelijk advies over energiebesparing, het zelf opwek-
ken van duurzame energie en maatregelen in en om het huis. Bekijk onze 
contactpagina van www.energieloketflevoland.nl voor meer informatie. 

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag.  
Energieloket Flevoland helpt!       


