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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 17 juni 2020 tot en met 29 
juni 2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidings-
procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het toestaan van kantoor activiteiten 
Locatie: Wijk 2-92, 8321 EV Urk
Datum ontvangst: 17 juni 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RI-
VM-maatregelen voor het coronavirus na telefonische af-
spraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. 
Bel hiervoor met 0527-689868. De ingediende aanvragen 
kunnen tijdens kantooruren worden ingezien bij de balie 
van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 22 juni 2020 tot en met 
29 juni 2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend: 

Voor: het bouwen van een opslagloods
Locatie: Middelgronden 1, 8321 WL Urk
Datum verzending: 25 juni 2020

Voor: het verbouwen/uitbreiden van het 
 pand tot maatschappelijke ruimte 
 en het plaatsen van een 
 vlaggenmast
Locatie: Wijk 4-91, 8321 GH Urk
Datum verzending: 25 juni 2020

Voor: het verruimen van de 
 openingstijd van de strandkiosk
Locatie: Staverse Kade1, 8321 EN Urk
Datum verzending: 29 juni 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 3 juli 2020 ter inzage bij de balie van het gemeen-
tehuis te Urk. In verband met de maatregelen van het RIVM 
voor het coronavirus kan dit alleen na een telefonische af-
spraak. Bel hiervoor met tel. 0527-689868. Belanghebben-
den 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 wethouders, Postbus 
77, 8320 AB Urk.

Verleende APV- en 
DHW-vergunningen

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

Voor: Tijdelijke reclameborden voor 
 infomarkt ROC Friese Poort
Datum en locatie: 2 november tot en met 
 16 november 2020 op Urk
Datum verzending: 25 juni 2020

Voor: Tijdelijke reclameborden voor 
 werving brandweer vrijwilligers
Datum en locatie: 1 juli tot en met 31 juli 2020 op Urk
Datum verzending: 25 juni 2020

Voor: Collecte voor Stichting Pax 
 Kinderhulp
Datum en locatie: week 19 in 2021, 
 huis-aan-huis op Urk
Datum verzending: 30 juni 2020

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 of het 
college, Postbus 77, 8320 AB Urk. Wilt u de beslissing op 
uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag 
dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorzie-
ning. Het adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank 
Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

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 bepa-
lingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 
maximaal 6 weken:

Voor: het bouwen van een bedrijfspand
Locaties: Het Scheer 11

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 9 augustus 2020.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending 
van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste 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.Eigenaar boottrailer 

gezocht
Wijkbeheer van gemeente Urk 
heeft eind november 2019 een 
boottrailer weggehaald die ge-
parkeerd stond op parkeerterrein 
de Slikhoogte. Omdat hier geen 
aanhangwagens geparkeerd 
mogen worden, is de trailer 
opgeslagen op het terrein van 
Wijkbeheer aan het Noorderzand. 

We verzoeken de eigenaar van de 
boottrailer contact met ons op te 
nemen om deze op te halen. Als de boottrailer niet voor 17 juli 2020 door de eigenaar is 
opgehaald, kan deze er geen aanspraak meer op maken. De eigenaar moet kunnen bewijzen 
dat de boottrailer van hem of haar is.

Heeft u informatie of vragen? Neem dan contact op met Wijkbeheer van gemeente Urk via 
tel. 0527-689868.

Openingstijden zwembad 
’t Bun voor recreatief 
zwemmen tijdens de 
zomervakantie

Maandag 6 juli tot en met vrijdag 14 augustus 2020
Maandag tot en met vrijdag van 14.00-20.00 uur.
Dinsdag- en donderdagmorgen van 06.30-10.00 uur 
uitsluitend geopend voor banenzwemmers.

Bij slecht weer is het zwembad op dinsdag- en 
donderdagmorgen van 10.00-14.00 uur (extra) geopend. 
Volg hiervoor de website/media.

Op zaterdag en zondag in de zomervakantie is het 
zwembad gesloten.

Wij 
zoeken 
jou!
Brandweerpost Urk 
is per direct op
zoek naar zes duikers.

Kom op donderdagavond

9 juli van 19:30 uur tot

21:30 uur een proefduik

maken in ‘t Bun.

Flevoland is een waterrijke Provincie

en het komt regelmatig voor dat er

bij een incident op het water een

dringend beroep wordt gedaan op

de brandweer. Als duiker kom jij

in die gevallen razendsnel in actie,

samen met je bevlogen collega’s

van het duikteam. Of de pieper nu

’s nachts afgaat of op een zonnige

zomerdag: jij staat klaar om het

avontuur tegemoet te gaan en

mensen in nood te redden.

Kijk voor meer informatie op

www.brandweerflevoland.nl


