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Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 4 april 2022 tot en met 11 
april 2022 de volgende omgevingsvergunning hebben ver-
leend:

Voor: het wijzigen van de bestemming 
 van detailhandel naar wonen
Locatie: Wijk 2 61, 8321 ES Urk
Datum verzending: 8 april 2022

Rectificatie: In het Urkerland van 7 april zijn er 2 omge-
vingsvergunningen gepubliceerd, bij controle is gebleken 
dat de adressen niet juist gepubliceerd zijn, onderstaan-
de omgevingsvergunningen publiceren wij opnieuw.

Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten 
 met instandhoudingstermijn 
 van 3 jaar
Locatie: Foksdiep 41 , 8321 MK Urk
Datum verzending: 4 april 2022 

Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten 
 met instandhoudingstermijn 
 van 3 jaar
Locatie: Foksdiep 33, 8321 MK Urk
Datum verzending:  4 april 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 15 april 2022 ter inzage bij de balie van het ge-
meentehuis 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 dit besluit 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.

Ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 4 april 2022 tot en met 11 
april 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidings-
procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van 12 zorgwoningen
Locatie: Karel Doormanweg, Urk 
Datum ontvangst: 5 april 2022

Voor: het intern verbouwen van het pand
Locatie: Wijk 2 6, 8321 EP Urk
Datum ontvangst:  5 april 2022

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Lijkant 30, 8321 LH Urk
Datum ontvangst: 7 april 2022

Voor: het bouwen van 24 appartementen 
Locatie: Frisostraat, Urk
Datum ontvangst: 7 april 2022

Voor: het plaatsen van dakkapellen aan de 
 voor- en achterzijde van de woning
Locatie: Nink 125, 8321 AC Urk
Datum ontvangst: 8 april 2022

Voor: het uitbreiden van de kelder
Locatie: Wijk 7 11, 8321 VK Urk
Datum ontvangst: 8 april 2022

Voor: het realiseren van een 
 glazen overkapping
Locatie: Damlaan 6, 8321 XC Urk
Datum ontvangst: 9 april 2022

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Ketel 2, 8321 RD Urk
Datum ontvangst: 9 april 2022

Voor: het plaatsen van een kantoorunit 
 bovenop de bestaande unit
Locatie: Oostwal 3, 8321 WK Urk
Datum ontvangst: 11 april 2022 

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Wijk 6 105, 8321 VG Urk
Datum ontvangst: 11 april 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak 
worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hier-
voor 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: Collectevergunning Museum 
 voor moderne kunst
Datum collecte: 30 april 2022 te Urk
Datum verzending: 4 april 2022

Voor: Tijdelijke reclameborden 
 t.b.v het kunstmuseum
Datum plaatsing: van 29 t/m 12 mei 2022
Datum verzending: 8 april 2022

Voor: Tijdelijke standplaats voor ideeënbus 
 Leefbaar Platteland 
Datum standplaats: 4 mei 2022
Datum verzending: 8 april 2022

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzendda-
tum 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 
duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een 
voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningenrech-
ter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA 
Lelystad. 

Overhandiging eerste LEDlamp-
pakket aan bewoner Oranjewijk 
Energie besparen doen we samen

Op 7 april is door wethouder Gerrit Post en directeur Vera Dam 
van Energieloket Urk een LED-lampen-pakket uitgereikt aan 
Wilma, wonende op de Constantijnstraat. ’’ Leuk, lampen kunnen 
we altijd gebruiken en zeker als ze energiebesparend zijn’’ 
reageerde ze blij verrast. Gerrit Post: ‘’Energie besparen zit in 
de kleine dingen. Het niet gebruiken is de grootste besparing’’. 
Doordat de energieprijzen tegenwoordig behoorlijk hoog zijn, 
levert besparing al snel veel op. Kiezen voor energiezuinige LED-
verlichting is dan ook een eenvoudige stap richting energiezuinig 
wonen. 

Reserveer gratis energiebespaar-voucher
Tweehonderd woningeigenaren van de Oranjewijk krijgen een 
LED-lampenpakket aangeboden om stappen te zetten richting 
energiezuiniger wonen. Vera Dam van het Energieloket Urk: 
‘’Woningeigenaren die ook met energiebesparende maatregelen 
(zoals LED-verlichting) aan de slag willen, kunnen een gratis 
voucher ter waarde van € 20,- reserveren bij het Energieloket 
Urk. 

Energie besparen doen we samen  
Deze actie is onderdeel van het project ‘Energie besparen doen 
we samen’ waarbij gemeente Urk, Woonstichting Patrimonium 
en het Energieloket Urk bewoners helpen bij het nemen van 
energiebesparende maatregelen om de CO-2 uitstoot omlaag 
te brengen. Eerder kregen alle huurders van woningstichting 
Patrimonium al een bespaarbox ter waarde van € 70,- om 
energiezuiniger te wonen. Kom langs bij het Energieloket of bel, 
mail of chat: www.energieloketflevoland.nl 

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag.  
Energieloket Urk helpt!

Gemeentehuis en zwembad 
gesloten rond Pasen
Het gemeentehuis en het zwembad zijn in verband met 
Goede Vrijdag en 2e Paasdag gesloten op vrijdag 15 april en 
maandag 18 april. Wij wensen u fijne dagen! 

Thema-avonden Jaap Bakker
Er is nog plaats op de avonden van Jaap Bakker in het 
museum met als thema ‘Urk tijdens de tweede wereldoorlog’. 
Op de avonden van woensdag 27 april, donderdag 28 april 
en vrijdag 29 april kunt u een plek reserveren. De avonden 
beginnen om 19.30 uur en de toegangsprijs is € 5,00.
Aanmelden kan aan de balie in het museum of via e-mail: 
museum@urk.nl 


