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OFFICIËLE PUBLICATIES

Gemeentenieuws

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 25 maart 2019 tot en met 1 april 2019 de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de regu-
liere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het bouwen van 10 levensloopbestendige 
 woningen
Locatie: Christinastraat, 8322 Urk
Datum ontvangst: 28 maart 2019

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 3-79, 8321 GA Urk
Datum ontvangst: 1 april 2019

Voor: het uitbreiden van het bedrijfspand
Locatie: Schulpengat 9, 8321 WC Urk
Datum ontvangst: 1 april 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden inge-
zien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen

Voor: het plaatsen van 4 digitale informatie borden
Locatie: Domineesweg, Urkerweg 2x, 
 Staartweg, 8321 Urk
Datum verzending: 26 maart 2019

Voor: het plaatsen van een kap op de erker
Locatie: Damlaan 17, 8321 XC Urk
Datum verzending: 26 maart 2019

Voor: het bouwen van een kangoeroewoning
Locatie: Berhardstraat 2 en 2a, 8322 GL Urk
Datum verzending: 28 maart 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
5 april 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeente-
huis te Urk. 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 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 wethou-
ders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

4 april 2019 - www.urk.nl

Verleende APV-vergunningen

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat hij voor de 
volgende APV vergunningen heeft verleend:

Voor: Tentenkamp buurtvereniging De Polderrakkers
Locatie en datum: Grasveld en fietspad aan Zomerpeil te Urk 
 van 13 tot 19 juli 2019
Datum verzending: 28 maart 2019

Voor: Evenement Kunst op de botermarkt
Locatie en datum: Wijk 5 te Urk op 28 augustus 2019
Datum verzending: 1 april 2019

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 worden gericht aan 
de burgemeester, 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 bouwen van drie opslagunits
Locaties: Marsdiep 15

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het feit dat de door 
de inhoudelijke beoordeling van het bouwplan alle adviezen nog niet 
bekend zijn. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 mei 
2019.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 dient 
te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 77, 8320 AB  Urk.  

Cameratoezicht 26 en 27 april 2019

De burgemeester heeft op grond van artikel 2.77 APV besloten tot toe-
zicht met camera’s op de straten Lange Dam, Damlaan en De Akkers. 
Het gebeurt op dezelfde manier als vorig jaar. Het cameratoezicht is 
met name op de openbare ruimte bij de kruising (rotonde) van deze 
straten en betreft de periode tussen vrijdag 26 april 2019 19:00 uur en 
zaterdag 27 april 2019 9:00 uur

Inloopspreekuur openbaar vervoer voor senioren

Bezwaarschrift
Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u binnen zes weken 
na de dag van toezending daarvan een bezwaarschrift indienen bij de 
Burgemeester van de gemeente Urk, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet dit voor het ein-
de van deze termijn bij de post bezorgd zijn; het is dan bovendien 
noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn 
is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is 
gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Als u bezwaar heeft tegen een besluit dan heeft dat geen schorsende 
werking. Dit betekent dat het besluit mag worden uitgevoerd. Indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt 
u – zolang er geen definitieve uitspraak over uw bezwaar is – een 
voorlopige voorziening vragen aan Rechtbank Midden Nederland (Af-
deling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.). Wordt uw verzoek ingewilligd, dan treft de recht-
bank een speciale regeling voor de periode dat uw bezwaar in behan-
deling is. In geval van het instellen van een voorlopige voorziening is 
griffierecht verschuldigd. Een kopie van het bezwaarschrift dient te 
worden meegezonden.                  

Vaststellen Handhavingsuitvoerings-
programma 2019 (HUP)

Het college van de gemeente Urk maakt op grond van art. 3:42 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 26 maart 2019 het 
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 (HUP) heeft vastgesteld. In 
het HUP 2019 zijn de prioriteiten uit het handhavingsbeleid Gemeente 
Urk 2016 - 2019 voor het jaar 2019 meer in detail uitgewerkt naar 
concrete handhavingsactiviteiten gekoppeld aan de financiële mid-
delen, beschikbare capaciteit en beschikbare uren. 

Het HUP 2019 is te raadplegen op de gemeentelijke website. Ook ligt 
het vanaf heden voor een ieder ter inzage bij de balie in het gemeen-
tehuis in Urk. 

Raadsvergadering 11 april 2019

Op donderdag 11 april 2019 om 19.00 uur  wordt een openbare 
raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis te Urk. De agenda 
is te bekijken op de website www.urk.nl onder het kopje Bestuur en 
Organisatie.

Vanaf april 2019 wordt er een maandelijks inloopspreekuur gehou-
den waar senioren met vragen terecht kunnen over reizen met het 
openbaar vervoer in opdracht van de Provincies Flevoland, Gelder-
land en Overijssel.

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, 
welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven 
graag advies op maat. Ook kunnen ze stap voor stap op de computer 
laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.

Het eerstvolgende inloopspreekuur is op maandag 15 april 2019 
van 14.00 – 15.30 uur
Locatie: FlevoMeer Bibliotheek Urk, Singel 9b, Urk  

We zien u graag.


