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Ingediende aanvraag 
voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de 
periode van 5 augustus 2019 tot en met 12 augustus 2019 de volgende aanvraag 
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidings-
procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het renoveren van gedeelten van het palenscherm
Locatie: ter plaatse van De Noord, Pyramideweg en Richel
Datum ontvangst: 8 augustus 2019

De ingediende aanvraag kan 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 5 augustus 2019 tot en met 12 augustus 2019 de volgende omge-
vingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het verbouwen van het bedrijfspand
Locatie: Abbert 18, 8321 WN Urk
Datum verzending: 7 augustus 2019

Voor: het kappen van 3 loofbomen 
 t.b.v. het overbrengen van 7 woonarken
Locatie: ter hoogte van Urkerweg-Urkervaart t.h.v. de bushalte
Datum verzending: 8 augustus 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 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 beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben ver-
leend:

Voor: het (brandveilig) in gebruik nemen van de 
 uitbreiding van de Harmpje Visserschool
Locatie: Clausstraat 2, 8322 GH Urk 

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
16 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Urk. 
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag tijdens 
kantooruren in te zien.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

• Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te 

brengen over de ontwerp beschikking.
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 

zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
• Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het 

nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedu-
rende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening 
is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. 
Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijko-
mende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

15 augustus 2019

Spreekuur energie-
loket woensdag 
21 augustus 
Wilt u aan de slag met comfortabel en ener-
giezuinig wonen? Heeft u vragen over isolatie, 
duurzaam opwekken van energie of subsidies? 
Bezoek ons onafhankelijke energie spreekuur op 
woensdag 21 augustus tussen 14:30 en 16.30 
uur. U kunt zich melden bij de balie van het ge-
meentehuis, Singel 9. Het Energieloket Flevoland 
helpt u graag met een passend advies. 

Energieloket Flevoland helpt
Het Energieloket Flevoland helpt woningeigena-
ren op weg met energiebesparing en zelf opwek-
ken van duurzame energie. Mail het Energieloket 
Flevoland via  energieloket@nmfflevoland.nl  of 
bel met 0320-253505.

Afsluiting Lange 
Dam / Grote Fok
Van 19 augustus tot en met 30 augustus 2019 
(week 34 en 35) is de kruising Lange Dam / Gro-
te Fok afgesloten. De riolering die vanuit de wijk 
Hooiland / Achterland door deze kruising loopt 
wordt dan vervangen. Dit gebeurt in het kader 
van de gebiedsontwikkeling Hooiland / Achter-
land. De afsluiting van het kruispunt en de werk-
zaamheden aan de riolering zijn de afsluiting van 
fase 1 van dit werk. Op de website www.urk.nl 
staat een kaartje met de omleidingsroutes. Deze 
worden ter plaatse met borden aangegeven. Na 
de bouwvak start aannemer Hellinga aan de 
Noorderpalen met fase 2 van de gebiedsontwik-
keling. Deze fase duurt tot en met  voorjaar 2020. 
Heeft u vragen, neem dan contact op met de 
gemeente Urk via tel. (0527) 689868 of e-mail: 
gemeente@urk.nl.


