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Gemeente Urk bereik-
baar via WhatsApp
Het WhatsApp-nummer van de gemeente Urk is 
06 2200 4514. Sla dit nummer op in uw contacten 
onder bijvoorbeeld ‘Gemeente Urk’ en gebruik het 
als u een vraag aan ons wilt stellen. Op werkda-
gen tussen 09.00 – 12.45 uur en 14.00 – 16.30 uur 
geven we zo snel mogelijk antwoord op uw vraag. Het is niet mo-
gelijk naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen. 
De gemeente beantwoordt alleen individuele WhatsApp-gesprek-
ken en verstuurt geen privacygevoelige informatie via WhatsApp.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 6 mei 2019 tot en met 13 juni 2019 de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het verplaatsen van een winkel 
  van Wijk 4-45 naar Wijk 4-102
Locatie: Wijk 4-102, 8321 GH Urk
Datum ontvangst: 8 mei 2019

Voor: het uitbreiden van het pand 
Locatie: Westgat 16-17, 8321 ED Urk
Datum ontvangst: 9 mei 2019

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

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 6 mei 2019 tot en met 13 mei 2019 de vol-
gende omgevingsvergunning hebben verleend: 

Voor: het bouwen van een opslagunit
Locatie: Marsdiep 15, 8321 MC Urk
Datum verzending: 8 mei 2018

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 
mei 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te 
Urk. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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.

Verleende APV-vergunningen

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

Voor: Tentenkamp buurtvereniging Beneden Peil
Locatie en datum: Pionier en Winterpeil te Urk 
  van 12 tot 19 juli 2019
Datum verzending: 16 april 2019

Voor: Tentenkamp buurtvereniging 
  Onder de Zeespiegel
Locatie en datum: Op het grasveld achter Gammels 30-40 te Urk 
  van 13 tot 18 juli 2019
Datum verzending: 30 april 2019

Voor: Tentenkamp buurtvereniging De Flierefluiters
Locatie en datum: Rietgors te Urk van 15 tot 19 juli 2019
Datum verzending: 30 april 2019 

Voor: Tentenkamp After de Paolen
Locatie en datum: Grasveld tegenover Waaiershoek 1 tot 15 te Urk 
  van 12 tot 19 juli 2019
Datum verzending: 13 mei 2019

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

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgende 
APV-vergunning heeft verleend:

Voor: Plaatsen van tijdelijke reclameborden 
  t.b.v. Christenunie
Locatie en datum: Drie toegangswegen van Urk van 
  13 t/m 23 mei 2019
Datum verzending: 29 april 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze 
besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
aan de burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Raadsvergadering 22 mei 2019 

Op woensdag 22 mei 2019 om 19.00 uur  wordt een openbare 
raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis te Urk. Het is deze 
maand op woensdag in verband met de verkiezing van het Europees 
Parlement op donderdag. De agenda is te bekijken op de website 
www.urk.nl.

WhatsApp
(06) 2200 4514

Openingstijden Gemeentehuis
Maandag t/m donderdag 9.00-12.30 uur & 14.00-16.30 uur

Vrijdag 9.00-12.30 uur
Vrijdagmiddag en zaterdag op afspraak


