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Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 21 maart 2022 tot en met 28 maart 2022 
de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het plaatsen van een erker aan de voorgevel
Locatie: Burgemeester van Suchtelenlaan 27, 
 8321 GW Urk
Datum verzending: 22 maart 2022

Voor: het realiseren van 2 woningen 
 in een bestaand kantoorpand
Locatie: Wijk 4-43 en 4-43a, 8321 GE Urk
Datum verzending  : 25 maart 2022

Voor: het renoveren van de voorgevel
Locatie: Wijk 7 51a, 8321 TA Urk
Datum verzending : 28 maart 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
1 april 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. U 
kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 0527-
689868

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 uw naam 
en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar 
maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het be-
zwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode 21 maart  2022 tot en met 28 maart  2022 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het uitbreiden van het pand
 het ontheffen van het bestemmingsplan 
 voor het verwerken van kunststof
Locatie: Oostwal 12, 8321 WK Urk
Datum ontvangst: 25 maart 2022

Voor: het bouwen van acht kwadrantwoningen
Locatie: Constantijnstraat, 8322 Urk
Datum ontvangst: 28 maart 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak wor-
den ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 
0527689868.

Verleende wet op de kansspelen, algemene 
plaatselijke verordening en alcoholwet 
vergunningen

De burgemeester/ het college van de gemeente Urk maakt bekend 
dat zij de volgende vergunningen heeft verleend:

Voor: Alcoholvergunning voor 
 Watersportvereniging Zuiderzee
Locatie: Keteldiep 13 te Urk
Datum verzending: 15 maart 2022

Voor: Evenementenvergunning 12-dorpenloop
Datum en locatie: op 2 april 2022, start en finish Ransuil te Urk
Datum verzending: 21 maart 2022

Voor: Evenementenvergunning Reddingbootdag
Datum en locatie: op 30 april 2022, Evert Bakkerkade te Urk
Datum verzending: 25 maart 2022

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 of het college, Postbus 77, 8320 AB 
Urk.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel dui-
delijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige 
voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank 
Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad.


