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Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 8 februari 2021 tot 
en met 15 februari 2021 de volgende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het plaatsen van een dakkapel aan 
 de voorzijde van de woning
Locatie: Hoepel 27, 8322 DK Urk 
Datum ontvangst: 13 februari 2021

De ingediende aanvraag kunnen in verband met de RI-
VM-maatregelen voor het coronavirus na telefonische 
afspraak worden ingezien bij de balie van het gemeente-
huis. Bel hiervoor met 0527-689868.

Verleende 

omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 8 februari 2021 tot 
en met 15 februari 2021 de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend: 

Voor: het kappen van 30% van het 
 bomenbestand t.b.v. het saneren van 
 het park Hooilanden
Locatie: Pyramideweg / De Noord
Datum verzending: 9 februari 2021

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie: Noordgat 1, 8321 ME Urk
Datum verzending: 9 februari 2021

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie: Zuidoostrak 8, 8321 MA Urk
Datum verzending: 11 februari 2021

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 5-94, 8321 GP Urk
Datum verzending: 15 februari 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 19 februari 2021 ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis te Urk. In verband met de maatrege-
len van het RIVM voor het coronavirus kan dit alleen na 
een telefonische afspraak. Bel hiervoor met tel. 0527-
689868. Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de 
genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar 
maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres be-
vatten, 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.

Aanwijzing parkeerplaatsen 
t.b.v. laadpaal elektrische 
voertuigen Amaliahof

Burgemeester en Wethouders van Urk hebben besloten 
om ten behoeve van het plaatsen van een laadpaal voor 
elektrische voertuigen twee openbare parkeerplaatsen 
aan te wijzen. De parkeerplaatsen wordt gesitueerd op 
het wegdek aan de zuidzijde van Amaliahof huisnummer 
37. Ter aanduiding zal een verkeersbord door middel van 
het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van 
het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen 
elektrische voertuigen’ – en een onderbord met pijlen, 
waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van 
toepassing is.

Verkeersbesluit en stukken, die redelijkerwijs nodig zijn 
voor de beoordeling, liggen vanaf 19 februari 2021 ge-
durende zes weken tijdens kantooruren voor een ieder 
ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan 
de Singel 9 te Urk.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes 
weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift 
(voorzien van naam, adres, datum, handtekening, om-
schrijving van besluit waartegen bezwaar wordt ge-
maakt en redenen van bezwaar) indienen bij het College 
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 77, 8320 
AB, URK. U wordt verzocht op de brief “bezwaar” te ver-
melden. Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB, 
ZWOLLE, verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen.

Aanwijzing parkeerplaatsen 
t.b.v. laadpaal elektrische 
voertuigen Toppad

Burgemeester en Wethouders van Urk hebben besloten 
om ten behoeve van het plaatsen van een laadpaal voor 
elektrische voertuigen twee openbare parkeerplaatsen 
aan te wijzen. De parkeerplaatsen wordt gesitueerd op 
het wegdek ter hoogte van Toppad 7. Ter aanduiding zal 
een verkeersbord door middel van het plaatsen van het 
verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een 
onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ 
– en een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord 
voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Verkeersbesluit en stukken, die redelijkerwijs nodig zijn 
voor de beoordeling, liggen vanaf 19 februari 2021 ge-
durende zes weken tijdens kantooruren voor een ieder 
ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan 
de Singel 9 te Urk.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes 
weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift 
(voorzien van naam, adres, datum, handtekening, om-
schrijving van besluit waartegen bezwaar wordt ge-
maakt en redenen van bezwaar) indienen bij het College 
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 77, 8320 
AB, URK. U wordt verzocht op de brief “bezwaar” te ver-
melden. Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB, 
ZWOLLE, verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen.

Energie-battle voor bedrijven: 
Doe mee en draai je energieknop 
omlaag!
Milieubewust en verantwoord ondernemen is ‘hot’. Steeds meer bedrijven en medewerkers 
zijn bewust van hun voetafdruk en de impact daarvan op de klimaatverandering. Ben je on-
dernemer en wil je energiezuinig(er) ondernemen? Zet de stap en doe mee met de challenge:  
‘Energie-battle bedrijven: Draai je energieknop omlaag!’ Meld jouw bedrijf aan op: www.ik-
doemeejijook.nl  #ikdoemeejijook

Duurzaam ondernemen 
Steeds meer bedrijven voelen de noodzaak en dragen hun steentje bij, door bijvoorbeeld bewuster 
met energie om te gaan.  Hierdoor wordt niet alleen het milieu gespaard, maar kunnen er ook kosten 
worden bespaard. Bijvoorbeeld door het gebruik van LED-verlichting, betere isolatie of door extra 
bewustwording over energiegebruik bij werknemers. Bovendien kan een duurzaam of groen imago 
bijdragen aan het succes van jouw bedrijf. 

1 jaar, 48 challenges, 1 circulair Flevoland  
In februari staan de challenges in het teken van duurzaam ondernemen. Natuur en Milieufederatie 
Flevoland (NMFF) organiseert samen met haar lidorganisaties, overheden, bedrijven en anderen chal-
lenges gericht op het verkleinen van de Flevolandse voetafdruk. Wekelijks is er een nieuwe challenge 
om aan mee te doen.  Aan één meedoen is al een stap in de goede richting. Want zo dragen we bij aan 
minder CO2 uitstoot en grondstofverbruik. 

Samen creëren we zo één grote challenge: www.ikdoemeejijook.nl  

Telefonisch spreekuur voor 
vragen over het OV met 
verruimde bereikbaarheidstijden!
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreek-
uur en bel 038 – 303 70 10. OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van 
het OV. 

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar 
vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook 
55+, uitleg over reizen met trein en bus.   

De maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers, die meer willen weten over reizen met het open-
baar vervoer, zijn helaas tot nader orde geannuleerd. De coronamaatregelen laten het niet toe. Met uw 
vragen over het gebruik van het OV kunt u wel terecht tijdens het telefonisch spreekuur.

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u 
meer weten over de coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement, 
keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe 
het werkt? Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. 

Wanneer: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Wanneer: dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
Wanneer: maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!


