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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 30 december 2019 tot en met 6 januari 2020 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het verhuizen van het Leger des Heils 
Locatie: Wijk 2-6, 8321 EP Urk
Datum ontvangst: 30 december 2019

Voor: het bouwen van een clubgebouw (De Rake Gooier)
Locatie: Staartweg 28, 8321 NB Urk
Datum ontvangst: 6 januari 2020

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

Kennisgeving Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 
Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen 
voor

Omschrijving: Interne uitbreiding van de 
 ammoniakkoelinstallatie
Aanvrager: Fishmasters B.V.
Locatie: Noordgat 1 Urk

Ter inzage
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn vanaf 
donderdag 9 januari 2020 tot en met woensdag 19 februari 2020 
voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van Urk, Singel 9 te 
Urk. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0527- 
689868.

Zienswijzen 
Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen 
schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a Omge-
vingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 
8203 AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten 
minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving 
van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een 
motivering bevatten. Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan 
via het secretariaat van de OFGV, tel. 088 - 63 33 000 een afspraak 
worden gemaakt.
Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend 
door belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingediend of 
door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver-
weten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-
besluit.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via te-
lefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: 
Z2019-008941

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 de open dag 
 van ROC Friese Poort
Datum en locatie: van 10 t/m 23 januari 2020 
 op de drie toegangswegen van Urk
Datum verzending: 23 december 2019

Voor: Standplaats voor de verkoop van vis
Datum en locatie: op donderdag van 1-1-2020 t/m 
 31-12-2020 bij het Urkerhard op Urk
Datum verzending: 23 december 2019

Voor: Standplaats voor de verkoop van 
 Tibetaanse gerechten
Datum en locatie: op de vrijdagen van 1-1-2020 t/m 31-03-2020 
 in het Urkerhard op Urk
Datum verzending: 2 januari 2020

Voor: Collectevergunning aan Bartiméus Fonds
Datum en locatie: in week 43 van 2020 huis-aan-huis op Urk
Datum verzending: 23 december 2019

Voor: Collectevergunning aan 
 muziekvereniging Valerius
Datum en locatie: in week 19 van 2020 huis-aan-huis op Urk
Datum verzending: 2 januari 2020

Voor: Collectevergunning aan Woord en Daad Urk
Datum en locatie: in week 35 van 2020 huis-aan-huis op Urk
Datum verzending: 3 januari 2020

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 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 voorziening. 
Het adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank Midden-Neder-
land, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Verklaring geen bezwaar
Voor: Het opstijgen en landen met een 
 gemotoriseerd schermvliegtuig
Datum en locatie: van 1 januari t/m 31 december 2020 vanaf 
 het perceel Vormtweg 5 op Urk
Datum verzending: 6 januari 2020

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 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 voorziening. 
Het adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank Midden-Neder-
land, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Opbrengst collecte

Muziekvereniging Valerius  € 1916,50

Informatiebijeenkomst 
groot onderhoud 
Urkersluis door provincie 
Flevoland 
Wanneer? Maandag 13 januari 2020 om 19.00 uur
Waar? Gemeentehuis Urk, Singel 9

Aannemerscombinatie Croonwolter&dros-Hollandia Services en de 
provincie Flevoland organiseren een informatiebijeenkomst over de 
renovatiewerkzaamheden aan de Urkersluis. Om 19.15 uur wordt een 
presentatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid gegeven. Er 
is zowel tijdens de presentatie als daarna voldoende ruimte om vragen 
te stellen of met de medewerkers van de aannnemerscombinatie en de 
provincie in gesprek te gaan. 

De renovatiewerkzaamheden starten maandag 17 februari en zijn vol-
gens planning 17 april klaar. Gedurende deze weken is de brug ge-
stremd voor het verkeer en de scheepvaart. Voetgangers en fietsers 
kunnen wel gebruik blijven maken van de brug.
Meer informatie kunt u lezen op de website van de provincie Flevoland, 
www.flevoland.nl.

Ervaar het openbaar vervoer - 
inloopspreekuur voor senioren

Wanneer: maandag 20 januari 2020
Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur 
Waar: FlevoMeer Bibliotheek Urk, Singel 9b, Urk

OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloop-
spreekuur veel gestelde vragen over reizen met bus en trein. Dit zijn 
ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met 
duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chip-
kaart, tarieven 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
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.

Spreekuur Energieloket 
woensdag 15 januari 2020

Het Energieloket Flevoland (Urk) geeft u de hele winter tips voor 
warme voeten. Wist u dat u ongeveer 220 euro per jaar kunt be-
sparen? Naast het isoleren van de vloer, zijn er ook andere mo-
gelijkheden om uw huis zo optimaal mogelijk te verwarmen. Kom 
naar het Energieloket voor onafhankelijk advies op woensdag 15 
januari 2020 tussen 14.30 uur en 16.30 uur in het gemeentehuis 
van Urk. Bovendien kunt u deze winter ook gratis wintersokken 
ophalen. 


