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Ingediende aanvraag voor 
een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de 
periode van 29 juli 2019 tot en met 5 augustus 2019 de volgende aanvraag voor 
een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingspro-
cedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van een kangoeroewoning
Locatie: Constantijnstraat 21, 8322 GK Urk
Datum ontvangst: 1 augustus 2019

De ingediende aanvraag kunt u tijdens kantooruren inzien bij de balie van het 
gemeentehuis.

Verleende
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de 
periode van 29 juli 2019 tot en met 5 augustus 2019 de volgende omgevingsver-
gunningen hebben verleend: 

Voor: het bouwen van een opslagloods
Locatie: Het Spijk 13a,13b en 13c, 84321 WT Urk
Datum verzending: 30 juli 2019

Voor: het uitbreiden van het bedrijfspand
Locatie: Marsdiep 19, 8321 MC Urk
Datum verzending: 31 juli 2019

Voor: het aanleggen van een fietspad door het Urkerveld
Locatie: Urkerveld, Urk
Datum verzending: 1 augustus 2019

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Sluisweg 8, 8321 DX Urk
Datum verzending: 5 augustus 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 augustus 
2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Urk. Belang-
hebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken 
na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit 
u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaar-
schrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 77, 8320 AB Urk.

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

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan
Locaties: Pampus 4

De beslistermijn wordt verlengd in verband met de inhoudelijke beoordeling en com-
plexheid  van de aanvraag waardoor er meer tijd nodig is om de aanvraag te beoorde-
len. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 september 2019.

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 bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het be-
zwaar 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.  

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

8 augustus 2019

Let op de kabels 
tijdens de markt – 
loop de normale 
route
Tijdens de zaterdagmarkt in het Urkerhard 
liggen er stroomkabels om de marktkramen 
van stroom te voorzien. De kabels liggen aan 
de binnen- en achterkant van de kramen. 
Alle looppaden op de markt worden kabelvrij 
gehouden. Zo is het veilig om op de markt te 
lopen. 

In de zomerperiode komt het wel eens voor 
dat er kramen afwezig zijn in verband met de 
vakantie. Als er een kraam afwezig is lopen 
bezoekers van de markt vaak de kortste route 
waardoor ze over de kabels kunnen struike-
len. Neemt u toch de kortere route, dan is dit 
voor uw eigen risico. Voor uw veiligheid vra-
gen wij u daarom de normale looproute aan te 
houden, ook als er een kraam mist. Dit voor-
komt ongelukken. 

Stookverbod 
opgeheven
In overleg met de lokale brandweer is het 
stookverbod, dat voor bepaalde delen van Urk 
was afgegeven, weer opgeheven. Het risico op 
natuurbrand is afgenomen. Wel geldt altijd dat 
voorzichtigheid geboden is. Meer informatie 
op natuurbrandrisico.nl.


