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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 25 mei 2020 tot en met 1 juni 2020 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitge-
breide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het verbouwen tot woning
Locatie: Wijk 6-2, 8321 VA Urk
Datum ontvangst: 26 mei 2020

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat, 8322 GJ Urk
Datum ontvangst: 28 mei 2020

Voor: het plaatsen van een overkapping 
 en het vernieuwen van de schuur
Locatie: Het Ruim 6a, 8322 AL Urk
Datum ontvangst: 28 mei 2020

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Hooiland 52, 8321 CX Urk
Datum ontvangst: 9 mei 2020

De ingediende aanvragen kunnen 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 25 mei 2020 tot en met 1 juni 2020 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Schelpenhoek 114, 8321 BP Urk
Datum verzending: 28 mei 2020

Voor: het realiseren van een mantelzorgwoning
Locatie: Staartweg 15z, 8322 NA Urk
Datum verzending: 28 mei 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 
juni 2020 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. In verband 
met de maatregelen van het RIVM voor het coronavirus kan dit alleen 
na een telefonische afspraak. Bel hiervoor met tel. 0527-689868. Be-
langhebbenden 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 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 bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heb-
ben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand 
Locatie: Vliestroom 3

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het feit dat nog niet 
alle benodigde onderzoeken zijn afgerond. Door dit besluit is de nieuwe 
uiterste beslisdatum: 20 juli 2020.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
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 waartegen het bezwaar zich richt en de 
gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.  


