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Ervaar het 
openbaar vervoer!
Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs 
een inloopspreekuur in Urk. 

Wanneer: maandag 20 mei 2019
Hoe laat: 14.00-15.30 uur 
Waar: FlevoMeer Bibliotheek Urk, Singel 9b in Urk

OV-ambassadeurs beant-
woorden tijdens het maan-
delijkse inloopspreekuur 
veel gestelde vragen over 
reizen met bus en trein. Dit 
zijn ervaren OV-reizigers 
die vrijwillig leeftijdsgeno-
ten op weg helpen. Met 
duidelijk informatiemateri-
aal krijgen senioren uitleg 
over de OV-chipkaart, ta-
rieven en abonnementen, 
het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse 
vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen 
aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en 
vrijblijvend binnenlopen.

Meer informatie
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden 
het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-am-
bassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organi-
seren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren or-
ganiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. 
Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een 
overzicht van alle activiteiten. 

Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail 
sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 29 april 2019 tot en 
met 6 mei 2019 de volgende aanvraag voor een omge-
vingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het uitvoeren van meerwerkopties
Locatie: Wilhelminalaan 7-11, 8322 GP Urk
Datum ontvangst: 2 mei 2019

De ingediende aanvraag 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 29 april 2019 tot en 
met 6 mei 2019 de volgende omgevingsvergunningen heb-
ben verleend: 

Voor: het bouwen van een loods
Locatie: Griend 26, 8321 MN Urk
Datum verzending: 1 mei 2019

Voor: het bouwen van een overkapping 
Locatie: Vormtweg 5, 8322 NE Urk
Datum verzending: 6 mei 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 10 mei 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.

Wet milieubeheer -
melding activiteitenbesluit 
Er is een meldingsformulier Activiteitenbesluit ontvangen 
voor: 
- Vormtweg 5; Bouwen van een erfoverkapping Bouwbe-

drijf Weerstand 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 pu-
blieksbalie in het gemeentehuis van Urk.

Vaststellen drempelbedrag en 
eigen bijdrage leerlingenvervoer
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 
30 april 2019 besloten om het drempelbedrag leerlingen-
vervoer voor het schooljaar 2019-2020 vast te stellen op                
€ 26.550,00. De eigen bijdrage leerlingenvervoer is voor 
het komend schooljaar vastgesteld op € 542,30.

Op Urk zijn geen scholen voor speciaal (basis)onderwijs. 
Daarom is de gemeente wettelijk verplicht leerlingen die 
op dit onderwijs zijn aangewezen vervoer aan te bieden 
naar en van school in andere gemeenten. Voor leerlingen 
die het speciaal basis onderwijs (SBO) volgen en daarmee 
vallen onder de Wet Primair Onderwijs, mag de gemeente 
een eigen bijdrage voor het vervoer vragen. Deze bijdrage 
is afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Anne-Wil 
de Boer-van Loosen, Eenheid Dienstverlening, tel. 0527-
689868

Kent u iemand die een lintje verdient?  
Bijna iedereen zal 
deze vraag met ‘ja’ 
kunnen beantwoor-
den. Ook op Urk zet-
ten mensen zich voor 
vele doelen in. Denk 
aan de vele vrijwilli-
gers die langdurig ac-
tief zijn binnen allerlei 
organisaties op soci-
aal-maatschappelijk 
gebied. Het gaat niet 
alleen om bestuur-
ders, maar ook om 
mensen die door hun 
inzet verenigingen 
draaiend houden en 
organisaties toegan-
kelijk maken voor de 
samenleving. Deze 
mensen kunnen in 
aanmerking komen 
voor een Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander 
met (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samen-
leving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden 
voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan 
iemand anders voorstellen voor een lintje. 

Hoe dient u een voorstel voor een koninklijke 
onderscheiding in?
Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aan-
merking laten komen? Neem dan eerst contact op met het 
gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De me-
dewerker die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen 
aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg 
zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt pre-
cies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het 
verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Wan-
neer die klus geklaard is, dient u het voorstel in bij de bur-
gemeester. Voor de Lintjesregen 2020 moet de aanvraag 
compleet zijn ingediend bij de gemeente vóór 1 juli 2019.

Contact
Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact op met 
het bestuurssecretariaat, tel. (0527)  689868 of kijk op de 
website www.lintjes.nl.

Spreekuur Energieloket op 
woensdag 15 mei
Wilt u aan de slag met comfortabel en energiezuinig 
wonen? Heeft u vragen over isolatie, duurzaam opwek-
ken van energie of subsidies? Bezoek ons onafhanke-
lijke energie spreekuur op woensdag 15 mei tussen 
14:30 en 16.30 uur. U kunt zich melden bij de balie van 
het gemeentehuis, Singel 9. Het Energieloket Flevo-
land 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.

Werkzaamheden rotonde Ensgat 
In de nacht van vrijdag 10 mei (21.00 uur) op zaterdag 11 
mei (7.00 uur) voert de provincie een noodreparatie uit op 
de rotonde bij het Ensgat. Het asfalt is daar in zeer slech-
te staat en wordt in verband met de veiligheid vervangen. 
De Domineesweg blijft tijdens de werkzaamheden gewoon 
open, verkeersregelaars leiden het verkeer om en om over 
de rotonde. Het kan dus wel zijn dat het verkeer even moet 

wachten voor de rotonde. De kant Zuidermeerweg en de 
kant Ensgat zijn maximaal 5 uur afgesloten tijdens het 
asfalteren (de Zuidermeerweg van 21.00 tot 2.00 uur en 
Ensgat van 02.00 tot 07.00 uur). Het Ensgat wordt zo lang 
mogelijk open gehouden in verband met het visvervoer. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de 
Provincie Flevoland, www.flevowegen.nl.


