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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 1 april 2019 tot en 
met 8 april 2019 de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor:  het bouwen van een aanbouw
Locatie: Handelskade 2b, 8321 KB Urk
Datum ontvangst: 2 april 2019

Voor: het wijzigen van de bestemming 
 1e verdieping naar wonen
Locatie: Wijk 2-91a, 8321 EV Urk
Datum ontvangst: 5 april 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren wor-
den ingezien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 1 april 2019 tot en met 
8 april 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend: 

Voor:  het vestigen van een 
 Bed & Breakfast
Locatie: De Reede 40, 8321 DB Urk
Datum verzending: 3 april 2019

Voor: het uitbreiden van het bedrijfspand 
Locatie: Foksdiep 17, 8321 MK Urk
Datum verzending: 4 april 2019

Voor: het verbouwen van de berging
Locatie: Wijk 5-34a, 8321 GL Urk
Datum verzending: 8 april 2019

Voor: het bouwen van een 
 vrijstaande woning
Locatie: Bernhardstraat 14, 8322 GL Urk
Datum verzending : 8 april 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 12 april 2019 ter inzage tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis te Urk. Belanghebbenden kun-
nen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 
6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze be-
sluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam 
en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u be-
zwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend 
zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het col-
lege van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 
AB Urk.

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

Voor: Tentenkamp buurtvereniging 
 Tuindorp
Locatie en datum: Pleintje voor bloemenwinkel 
 Extra Verte te Urk van 
 15 tot 19 juli 2019
Datum verzending: 2 april 2019

Voor: Tentenkamp buurtvereniging 
 Ut Eilandjen
Locatie en datum: Kraagstuk en Wiepen te Urk 
 van 12 tot 19 juli 2019
Datum verzending: 8 april 2019

Voor: Evenement 12-dorpenloop
Locatie en datum: Omgeving Ransuil te Urk op 
 13 april 2019 van 12.30 tot 13.30 uur.
Datum verzending: 3 april 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzend-
datum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift moet worden gericht aan de burgemeester, Postbus 
77, 8320 AB Urk.

Verleende wet op de kansspelen 
vergunning
Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de 
volgende APV vergunningen heeft verleend:

Voor: Loterij vergunning 27MC Samensterk
Locatie en datum: Urk FM op 11 mei 2019
Datum verzending: 4 april 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzend-
datum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift moet worden gericht aan de burgemeester en wet-
houders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Wet Milieubeheer - 
Melding Activiteitenbesluit
Er is een meldingsformulier Activiteitenbesluit ontvangen 
voor: 

- Domineesweg 31; het veranderen van het bedrijf 
 Flevopallets
- Griend 26; het starten van het bedrijf 
 Bouwbedrijf de Zeewering
- Marsdiep 17; het veranderen van het bedrijf 
 Bos Machinebouw B.V.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief ka-
rakter. Deze bedrijven hoeven geen vergunning aan te vra-
gen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften 
gelden. 
Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. 
Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis van Urk.

Kennisgeving Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht - Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Urk 
maakt bekend dat zij een vergunning voor het milieuneu-
traal veranderen hebben verleend voor:

Omschrijving: het aansluiten van een visverwerkend 
 bedrijf op bestaande biologische 
 afvalwaterzuiveringsinstallatie
Aanvrager: Kramare B.V.
Locatie: Zuidoostrak 2 in Urk
Verzenddatum: 28-3-2019

Ter inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn voor iedereen 
in te zien in het gemeentehuis van Urk, Singel 9 te Urk. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer: 
0527 689868.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publi-
catie genoemde verzenddatum. Vanaf die dag kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten min-
ste naam en adres van de indiener, de datum, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 

en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit 
bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders van Urk, Post-
bus 76, 8320 AB Urk.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstel-
bare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Neder-
land, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzienin-
gen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet 
worden aangegeven waarom sprake is van een spoedei-
send belang.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voor-
ziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informa-
tie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorzie-
ning kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Om-
gevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via tel. 088 
– 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: HZ_WABO-
97753

Verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement
 
STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Urk maakt bekend dat het bij de aan-
staande verkiezing van de leden van het Europees Parle-
ment op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan 
zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau 
in Nederland.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
     
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij bureau verkiezingen van het gemeentehuis van de 

gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor 
verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan 
de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds 
verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 20 mei 2019 
door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester 
van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 
als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de ver-
zoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan 
de stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas 
verstrekt.

 
B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, 

doch uiterlijk op woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur de 
stempas over te leggen bij bureau verkiezingen van het 
gemeentehuis van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op 
dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.

2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de ver-
zoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan 
de stemming te mogen deelnemen.

3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas 
verstrekt.

 
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet wor-
den vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kie-
zerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u 
zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
 
STEMMEN BIJ VOLMACHT
  
De burgemeester van Urk maakt bekend dat het bij de aan-
staande verkiezing van de leden van het Europees Parle-
ment op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan 
bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:
     
A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHT-

BEWIJS
1. Bij bureau verkiezingen van het gemeentehuis van de 

gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor 
de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stem-
men.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 20 mei 
2019 door de kiezer worden ingediend bij de burge-
meester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 
april 2019 als kiezer is geregistreerd.

 Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de 
kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de 
kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stem-
men.

3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtig-
de op te treden, moet op dinsdag 9 april 2019 als kiezer 
zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de ver-
kiezing geldt.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde 
een volmachtbewijs.

5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te 
trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

 
B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of 

KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde ge-

meente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor 
hem/haar te stemmen.

2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stem-
pas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde 
medeondertekenen.

3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs om-
gezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde 
over.

4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig iden-
titeitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie 
moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stem-
bureau laten zien.

5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette 
stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de 
stemming.

6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de 
stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een 
stem door de gemachtigde, door de volmachtgever 
worden ingetrokken.

 
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aanne-
men. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te 
worden uitgebracht.
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT Urk
 
Plaats: Urk
Datum: dinsdag 9 april 2019
 
De burgemeester voornoemd,
P.C. van Maaren
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Coating fietspad rotonde Arie de Witbrug
Begin april is het fietspad bij de rotonde bij de Arie de Witbrug voorzien van een coating. Deze coating moet bijdragen om 
het wegdek van het fietspad stroever te maken. De afgelopen maanden zijn er namelijk verschillende valpartijen met fiet-
sers geweest. De waarschijnlijke oorzaak van deze valpartijen is de hoge snelheid van de fietsers en een glad oppervlak.

Het aanbrengen van de coating helpt aan het stroever maken van het wegdek, maar als fietsers met te hoge snelheid blijven rijden, 
blijft het risico van vallen met de fiets bestaan. Daarom zijn er waarschuwingsborden geplaatst om de fietsers attent te maken op het 
slipgevaar. Wij vragen fietsers hun snelheid aan te passen zodat de verkeersveiligheid groter wordt op deze rotonde. 

Brommerrijden Koningsdag Urk 2019 
In goed overleg met de betrokkenen partijen geeft het col-
lege van Burgemeester en Wethouders van Urk ook dit jaar 
gelegenheid aan de traditie dat Urker jongeren met “brom-
mers zonder geluidsdemping” de burgerij wekken voor de 
Urker aubade op Koningsdag. Door de beperkte periode kan 
de Urker bevolking de rest van de nacht ongestoord slapen.

Het is de bedoeling dat er onder bepaalde voorwaarden op za-
terdag 27 april van 5:00 tot 7:00 uur ´s morgens geen boetes 
worden uitgedeeld aan bestuurders van scooters, brommers of 
snorfietsen die op eigen risico zonder geluidsdemping op Urk 
rondrijden. 

De startlocatie is net als voorgaande jaren bij de locatie van 
het Koningsnachtfeest. Alleen Urker bestuurders van brommers, 
scooters of snorfietsen die aan onderstaande vijf voorwaarden 
voldoen, kunnen hier vanaf 5:00 uur tot circa 5:30 uur een hesje 
en polsbandjes als controlebewijs in ontvangst nemen:
Indien het voertuig bij de start, technisch niet in orde blijkt te zijn 
wordt geen boete uitgedeeld, maar ontvangt de bestuurder geen 
hesje en mag hij niet met het voertuig rijden.
Het is toegestaan om vanaf 4:45 uur rustig zónder geluidsdem-
ping (via de kortste weg) vanaf huis naar de startlocatie te rijden 
en na afloop tot 7:15 uur weer naar huis te rijden.

Ook dit jaar is er weer speciale aandacht voor de snelheid van 
de voertuigen. In verband met de veiligheid wordt hierop ex-
tra gecontroleerd. Voertuigen mogen dus niet opgevoerd zijn of 

te hard rijden. Er staat een rollerbank bij het politiebureau voor 
controle van voertuigen die van de weg zijn gehaald vanwege 
(veel) te hoge snelheid. 
Overlast door muziek of geluid, anders dan het geluid van brom-
mers, scooters of snorfietsen is niet toegestaan op of langs de 
route. 
Voor wie nog even wil (na)praten, dit jaar heeft Caritas De Rots 
(Urkerweg 64) vanaf 6.00 uur geopend voor jongeren die nog 
een bakje koffie willen drinken met een oranjesoes.
Wie meer informatie wil kan e-mailen met veiligheidscoördinator 
Kersjes: gjk.kersjes@urk.nl

VOORWAARDEN
• Het is verplicht om vrij te zijn van alcohol en/of andere 

(verdovende) middelen.       
      Dit wordt door de politie  gecontroleerd.
• Je ben in het bezit van de juiste papieren en een goed 

passende helm,                       
      (behalve bij snorfietsen) voorzien van een E4 keurmerk.
• Je brommer, scooter of snorfiets moet technisch in orde 

zijn, op het eventueel ontbreken van geluidsdemping na.
• Extra hulpmiddelen om lawaai te veroorzaken zijn niet 

toegestaan.
      Behalve een (veilige) wijziging aan de geluidsdemping. 
• Er is een vrije route, met uitsluiting van het oude dorp en 

de zorginstellingen zoals Talma Haven. Houd a.u.b. reke-
ning met de (nacht)rust van ouderen.

Openingstijden rond Pasen 
GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is in verband met Goede Vrijdag en Pasen gesloten en telefonisch niet bereikbaar op vrijdag 19 april 2019 
en maandag 22 april 2019. Op dinsdag 23 april a.s. zijn wij u vanaf 09.00 uur weer graag van dienst.

ZWEMBAD ‘T BUN
Het zwembad is zaterdag 20 april voor recreatief zwemmen geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Op Goede Vrijdag 19 april 
en 1e en 2e paasdag, 21 en 22 april is het zwembad gesloten.

Spreekuur Energieloket woensdag 17 april 
Wilt u aan de slag met comfortabel en energiezuinig wonen? 
Heeft u vragen over isolatie, duurzaam opwekken van energie 
of subsidies? Bezoek ons onafhankelijke energie spreekuur op 
woensdag 17 april tussen 14.30 en 16.30 uur. U kunt zich mel-
den bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9. Het Energielo-
ket Flevoland helpt u graag met een passend advies. 

Energieloket Flevoland helpt
Het Energieloket Flevoland helpt woningeigenaren op weg met 
energiebesparing en zelf opwekken van duurzame energie. Mail 
het Energieloket Flevoland via energieloket@nmfflevoland.nl of 
bel met 0320-253505.

Duurzaamurk.nl in een nieuw jasje 
De website DuurzaamUrk.nl is de virtuele ontmoetings-
plek voor lokale duurzame initiatieven. Vera Dam, direc-
teur Natuur- en Milieufederatie Flevoland; “Op de site 
vind je informatie en inspiratie over de thema’s ‘wonen en 
leven’ en ‘duurzaam bouwen’. Samen met onze 60 lidor-
ganisaties, lokale groepen en burgerinitiatieven werken 
we aan een mooi, gezond en duurzaam Urk. Omdat de 
ontwikkelingen rondom duurzaamheid elkaar in rap tem-
po opvolgen, werd het tijd om de site een nieuwe look te 
geven. We tonen nog steeds veel lokale initiatieven, maar 
bieden nu nog meer mogelijkheden om zelf actief aan de 
slag te gaan. 

Tips en inspiratie om mee aan de slag te gaan
Wethouder Gerrit Post is blij met de verbetering van de web-
site DuurzaamUrk.nl; “Een goede actuele website in een tijd 

waarin het klimaatakkoord uitgevoerd wordt, is onmisbaar.”
De website biedt een platform aan bewoners, ondernemers en 
(maatschappelijke) organisaties die duurzaamheid op Urk een 
versnelling willen geven. De site bevat nieuws, een overzicht 
van lokale initiatieven en tips om mee aan de slag te gaan. 
Via sociale media zijn tips te volgen, waarbij elke maand een 
ander thema centraal staat. Bovendien kunt u iedere maand 
meedoen met een win-actie of de maandelijkse nieuwsbrief 
ontvangen. Volg Duurzaam Urk via Facebook en/of Twitter (@
duurzaamurk) 

Maak uw initiatief zichtbaar
Heeft u een duurzaam initiatief? Zet het op de kaart! Kijk op 
www.DuurzaamUrk.nl. Tezamen met de andere Flevolandse 
gemeenten zijn er al meer dan 600 initiatieven zichtbaar ge-
maakt. Doet u mee?


