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Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 27 juni 2022 tot en met 4 juli 2022 
de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: het herbouwen van het bedrijfspand
Locatie: Keteldiep 19, 8321 MH Urk
Datum verzending: 28 juni 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 8 juli 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te 
Urk. U kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 
0527-689868

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht 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 bur-
gemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Geweigerde omgevingsvergunning

Voor: het bouwen van een schuur
Locatie: Wijk 6 105, 8321 VG Urk
Datum verzending: 30 juni 2022

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 27 juni 2022 tot en met 4 juli 2022 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepas-
sing is, hebben ontvangen:

Voor: het verbouwen en uitbreiden van de woning
Locatie: Burgemeester van Suchtelenlaan 4, 
 8321 GV Urk
Datum ontvangst: 29 juni 2022

Voor: het bouwen van een opslagloods
Locatie: nabij Griend 11, 8321 MN Urk
Datum ontvangst: 29 juni 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak wor-
den ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 
0527689868.

Gemeente start campagne 
energiebesparing 
woningen Urk
Alle huishoudens op Urk ontvangen deze week een informatiekaart 
van de gemeente over energiebesparing. Net als de rest van 
Nederland moet Urk langzaam van het aardgas af als belangrijkste 
bron om onze woningen en water mee te verwarmen. Het zal 
nog even duren voordat we weten hoe elke buurt op Urk precies 
verwarmd gaat worden. Maar omdat aardgas de afgelopen tijd 
behoorlijk in prijs gestegen is, is er nu actie nodig.

De gemeente vindt het daarom belangrijk om Urkers te helpen hun 
energieverbruik en energiekosten omlaag te brengen. Alle huishoudens 
ontvangen daarom een informatiekaart met daarop energiebespaartips. 
Er zijn zes verschillende kaarten verstuurd over heel Urk, passend bij 
de bouwperiode en eigendomssituatie van de woning. De bouwperiode 
is belangrijk, omdat oudere woningen normaal gesproken minder goed 
geïsoleerd zijn dan jonge woningen. De kaart is bedoeld om inwoners 
een beeld te geven van de verschillende mogelijkheden. Het is geen 
advies op maat, omdat de gemeente geen informatie heeft over de staat 
van elke woning.

Voor goed advies kunnen inwoners zich melden bij Energieloket Urk. Bij 
het Energieloket is ook een tegoedbon beschikbaar voor woningeigenaren 
die kleine maatregelen zoals radiatorfolie of een brievenbusborstel willen 
toepassen. Het Energieloket houdt elke woensdag spreekuur van 14:30 
tot 16:30 uur in de bibliotheek (Singel 9b). Het loket is ook bereikbaar via 
telefoon (0527-633931), e-mail (energieloket@nmfflevoland.nl) en chat 
(via website www.energieloketflevoland.nl/contact/).

 Zomer in de haven -
Let goed op elkaar
Het is zomer en heerlijk weer om op het water te zijn. In de haven van Urk is dat ook goed te merken. Wat is de haven 
dan een mooie plaats om van te genieten. Er zijn veel boten, drukte met dagjesmensen en ook in de werkhaven wordt 
hard gewerkt. De havenmeesters begeleiden deze activiteiten in de haven. Regelmatig wordt er ook gezwommen in de 
haven. Dit geeft gevaarlijke situaties. Door de 2e trailerhelling varen er steeds meer boten en is het vaak druk en daardoor 
onoverzichtelijk. We verzoeken iedereen om goed op elkaar te letten in verband met ieders veiligheid. Ga dan ook niet 
zwemmen in de haven. De havenmeesters en toezichthouders controleren hier ook op. 
Let dus goed op elkaar en breng jezelf of een ander niet in een gevaarlijke situatie. 

Heb je vragen? Bel dan met gemeente Urk of met de havendienst. 

Energietoeslag voor 
lage inkomens
De afgelopen maanden zijn de energieprijzen fors gestegen, 
daardoor moeten huishoudens hogere energierekeningen 
betalen. Het Rijk gaat voor alle huishoudens een deel van 
de rekening betalen. Daarnaast krijgen huishoudens met 
een laag inkomen een extra vergoeding via een éénmalig 
geldbedrag. 

Wat is de energietoeslag?
Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de 
energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij 
te helpen, is er voor mensen met een laag inkomen nu 
de energietoeslag. Dit is een bedrag van € 800,00 netto 
per huishouden. Iedereen waarvan wij weten dat die 
waarschijnlijk recht hebben op de toeslag, heeft die 
al ontvangen. De toeslag kan door iedereen worden 
aangevraagd. U moet wel aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Deze kunt u vinden op onze website, www.urk.
nl/energietoeslag.

Militaire oefening
Komend weekend voert het ministerie van Defensie 
een militaire oefening uit op het strand van Urk. 
Hierbij kunnen militaire voertuigen waargenomen 
worden. Heeft u vragen, neem dan contact op met de 
gemeente.

Sluiting velden sportpark De Vormt 
in verband met onderhoud

Alle velden op Sportpark De Vormt zijn vanaf zaterdag 9 juli gesloten in verband met het onderhoud van de natuurgrasvelden en de aanleg 
van kunstgrasvelden.

Vanaf ongeveer 20 augustus kan er weer gebruik gemaakt worden van de velden.


