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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 1 juni 2020 
tot en met 8 juni 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uit-
gebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Vlet 22, 8322 EH Urk
Datum ontvangst: 2 juni 2020

Voor: het wijzigen van de gevel
Locatie: Wijk 7-49, 8321 VM Urk
Datum ontvangst: 3 juni 2020

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Achterland 14, 8321 AD Urk
Datum ontvangst: 6 juni 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de 
RIVM-maatregelen voor het coronavirus na telefoni-
sche 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 1 juni 2020 tot 
en met 8 juni 2020 de volgende omgevingsvergunnin-
gen hebben verleend: 

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 4-45, 8321 GE Urk
Datum verzending: 3 juni 2020

Voor: het vestigen van een webwinkel
Locatie: Molenkamp 15, 8321 AR Urk
Datum verzending: 5 juni 2020

Voor: het plaatsen van een 
 opslagcontainer
Locatie: Nagel 34, 8321 RG Urk
Datum verzending: 5 juni 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 12 juni 2020 ter inzage bij de ba-
lie 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. Belanghebbenden kunnen 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 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.

Kennisgeving Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht - Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij een omgevingsvergunning on-
derdeel milieu hebben verleend voor:

Omschrijving:  buiten openingstijden van de shop 
tanken van vloeibare brandstoffen

Aanvrager:  ENVIEM Retail B.V.
Locatie:  Urkerweg 1 in Urk

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn zienswij-
zen naar voren gebracht. Het besluit is gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens 
zijn van donderdag 11 juni 2020 tot en met woensdag 
22 juli 2020 voor iedereen in te zien in het gemeen-
tehuis van Urk, Singel 9 te Urk. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken via tel. 0527-689868.

Beroep
Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging 
kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes 
weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het be-
roepschrift moet ingediend worden bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift moet wor-
den ondertekend en ten minste naam en adres van de 
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden van het 
beroep (motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie ge-
noemde beroepstermijn in werking en het aantekenen 
van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de 
onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare 
gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Ne-
derland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht.
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aange-
vraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hier-
over een beslissing is genomen. Voor het indienen van 
beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indie-
nen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op 
www.rechtspraak.nl.

Belanghebbenden
Onder belanghebbenden wordt in ieder geval verstaan:
-  Belanghebbenden die zienswijzen hebben inge-

bracht tegen het ontwerpbesluit;
-  De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de 

mogelijkheid advies uit te brengen over het ont-
werpbesluit;

-  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten geen zienswijzen te hebben in-
gebracht tegen het ontwerpbesluit;

-  Belanghebbenden die het niet eens zijn met de 
wijziging(en) die bij het nemen van het besluit ten 
opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via 
tel. 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 
Kenmerk: Z2019-008911

Energie besparen? Het 
Energieloket geeft advies!

Inloopmiddag vervanging 
palenscherm Pyramideweg

Vanaf 6 juni is het Energieloket op Urk met een 
kraampje op de markt te vinden! Kunt u daar 
niet langs? Wij staan u graag ook te woord via 
tel. 0320-25 35 05 of via onze chatservice. Mai-
len kan ook via info@energieloketflevoland.nl 
Heeft u een vraag? Wij beantwoorden deze 
graag. 

• Heeft u al isolatieglas? 
 Tijdelijk extra subsidie op isolatie

Corona brengt veel onzekerheden met zich mee, 
ook financiële. Om u hierin tegemoet te komen 
heeft de overheid besloten om de subsidie op iso-
latie tijdelijk te verhogen.  Als u twee (of meer) iso-
lerende maatregelen neemt na 1 juni en voor 31 
december 2020 kunt u tot ongeveer 30% van de 
investeringskosten terug krijgen door Subsidiere-
geling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Wilt u 
weten wat dit voor u betekent? Neem dan contact 
op met Energieloket Flevoland, of kom langs bij 
een van onze lokale inloopspreekuren. 

Goedkoper wonen door een lagere energiereke-
ning? Dat kan door betere isolatie zoals HR++ 
glas. U verbruikt zo minder energie en minder 
CO2-uitstoot. Vraag het Energieloket om een ener-
gie advies van een onafhankelijke adviseur. Zowel 
kopers als huurders zijn welkom. 

Heeft u een vraag? 
Wij beantwoorden deze graag
Kunt u niet langs komen bij een lokaal spreekuur, 
of is deze niet open? Wij staan u graag te woord 
via tel. 0320 - 253505 of via onze chatservice. 
Mailen kan ook via info@energieloketflevoland.nl. 
Kijk ook eens op de website www.energieloket-
flevoland.nl 

• GENIET VAN DE LENTE - Maak kans op 
 een gratis Energie Prestatie Advies 
 t.w.v. € 600,-! 

Ook van het lente zonnetje genieten? Dan moeten 
de ramen wel schoon zijn om de zon van binnen 
af ook te kunnen zien. Over ramen gesproken, hoe 

is het gesteld met uw raamwerk? Heeft u al HR++ 
glas? Niet alleen bespaart u zo energie, uw isola-
tiewaarde wordt ook beter. Veel woningen lekken 
onnodig energie, zoals via de ramen. De Subsidie 
Energiebesparing Eigen Huis biedt hierbij moge-
lijkheden. En ook de duurzaamheidslening van het 
Energiebespaarfonds kan hierbij behulpzaam zijn 
(www.energiebespaarlening.nl). Neem contact op 
met het Energieloket Flevoland voor gratis onaf-
hankelijk advies. 

WINACTIE: 
maak kans op 

gratis 
Energie Prestatie Advies 

t.w.v. € 600,-! 

Deze lente hebben we een leuke winactie: maak 
kans op een gratis Energieprestatie Advies 
(EPA-advies). Een EPA-advies is gemiddeld € 600,- 
en wordt verricht door een speciale EPA-adviseur. 
De adviseur komt bij u thuis om dit EPA-advies in 
uw woning uit te voeren. Daarbij volgt de EPA-ad-
viseur de richtlijnen die volgens de branchever-
eniging zijn gesteld voor coronaveilig werken. Wie 
gunt u een gratis EPA-advies?

Doe mee, of gun het iemand anders
Iedere Flevolandse woningeigenaar maakt tot 1 
juli kans op het winnen van een EPA-advies. Dit 
kan door het beantwoorden van de slogan “Mijn 
woning verdient een energiescan omdat... ”. Uit de 
aanmeldingen wordt een selectie gemaakt van de 
winnende slogans. Meedoen kan via www.ener-
gieloketflevoland.nl/energiescan. Maak anderen 
graag attent op deze win-actie. Tip een vriend, 
familielid, uw buren of een speciaal iemand die u 
een gratis EPA-advies gunt. 

Momenteel wordt het palenscherm op Urk vervan-
gen. De werkzaamheden aan de Noord zijn bijna 
afgerond en aansluitend wordt het palenscherm 
aan de Pyramideweg vervangen.

Inloopmiddag
Op dinsdagmiddag 23 juni 2020 is er een inloop-
middag. Bent u omwonende of belangstellende? 
Dan bent u welkom tussen 17.00 en 19.00 uur 
op het parkeerterrein bij de Ichtuskerk tegen het 
oude palenscherm. Tijdens deze bijeenkomst bui-
ten, geven wij u een toelichting op de plannen voor 
de vervanging van de palenschermen. Het is een 
vrije inloop, dus u kunt langskomen wanneer het 
u past. 


