
Officiële publicaties

Gemeentenieuws

Gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT  Urk

Postadres
Postbus 77, 8320 AB  Urk

Telefoonnummer 
(0527) 68 98 68

E-mail 
gemeente@urk.nl

Ingediende 
aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Urk maken bekend dat zij in de periode van 2 sep-
tember 2019 tot en met 9 september 2019 de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidings-
procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: de activiteit van de ijssalon 
 uitbreiden met patisserie 
Locatie: Klifweg 7, 8321 EH Urk
Datum ontvangst: 3 september 2019

Voor: het uitbreiden van het 
 bedrijfsgebouw
Locatie: Foksdiep 1, 8321 MK Urk
Datum ontvangst: 6 september 2019

Voor: het plaatsen van een 
 voetgangersoversteekplaats
 t.b.v. de jachthaven 
Locatie: tussen de Domineesweg 33f
 en Domineesweg 33h, 
 8321 DZ Urk
Datum ontvangst: 6 september 2019

Voor: het bouwen van een 
 zorgcluster
Locatie: Oslolaan, Urk
Datum ontvangst: 6 september 2019

Voor: het plaatsen van een raam 
 in de zijgevel
Locatie: Wijk 5-38, 8321 GL Urk
Datum ontvangst: 6 september 2019

Voor: het plaatsen van 10 
 trekkershutten
Locatie: Vormtweg 9, 9321 NC Urk
Datum ontvangst: 9 september 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kan-
tooruren 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 2 sep-
tember 2019 tot en met 9 september 2019 de vol-
gende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het afwijken van het 
 bestemmingsplan
Locatie: Pampus 4, 8321 WZ Urk
Datum verzending: 6 september 2019

Voor: het bouwen van een kap 
 op de garage
Locatie: Lacon 51, 8321 SW Urk
Datum verzending: 6 september 2019

Voor: het verbouwen van een 
 winkelpand en het (deels) 
 wijzigen van de bestemming 
 in wonen
Locatie: Wijk 2-54, 8321 ES Urk
Datum verzending: 6 september 2019

Voor: het slopen en herbouwen van
 de woning en het realiseren
 van een kelder
Locatie: Wijk 4-30, 8321 GD Urk
Datum verzending: 9 september 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 13 september 2019 ter 
inzage tijdens de openingstijden van het ge-
meentehuis te Urk. Belanghebbenden kunnen op 

grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 
6 weken na de genoemde verzenddatum tegen 
deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift 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 col-
lege van burgemeester en wethouders, Postbus 
77, 8320 AB Urk.

Kennisgeving ontwerp 
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 voorne-
mens zijn vergunning te verlenen:

Voor: het brandveilig gebruiken
 van een noodlokaal
Locatie: Vlechttuinen 3

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 13 sep-
tember 2019 gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis te Urk. Tijdens de periode van 
ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen 
worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan 
ons college en worden verzonden aan het College 
van B&W, Postbus 77, 8320 AB te Urk, t.a.v. afde-
ling Dienstverlening. In deze periode kunnen ook 
zienswijzen mondeling worden ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen 
de uiteindelijke beschikking kan worden inge-
diend als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking en men belanghebbende 
is.

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 vergun-
ning hebben verleend:

Voor: het uitbreiden van het 
 gastenverblijf
Locatie: Wijk 3-78, 8321 GA Urk

De aanvraag, de beschikking en de bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van 13 september 
2019 gedurende zes weken ter inzage in het ge-
meentehuis te Urk. De aanvraag, de beschikking 
en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag 
tijdens kantooruren in te zien.

Tegen de beschikking kan beroep worden inge-
steld 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 heb-
ben 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 aan-
gebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroep-
stermijn van kracht tenzij gedurende 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 inge-
diend bij de voorzieningenrechter van de Recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer in-
formatie over de procedure en de eventuele bij-
komende kosten verwijzen wij u naar de gemeen-
telijke website.

Kennisgeving ontwerp 
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 voorne-
mens zijn vergunning te verlenen:

Voor: het brandveilig gebruiken
 van een noodlokaal
Locatie:  Almerelaan 19

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 13 sep-
tember 2019 gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis te Urk. Tijdens de periode van 
ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen 
worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan 
ons college en worden verzonden aan het College 
van B&W, Postbus 77, 8320 AB te Urk, t.a.v. afde-
ling Dienstverlening. In deze periode kunnen ook 
zienswijzen mondeling worden ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen 
de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ont-
werpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende 
APV-vergunningen

De burgemeester van de gemeente Urk maakt be-
kend dat hij voor de volgende APV vergunningen 
heeft verleend:

Voor: Gezinsdag 
Locatie en datum: Wilhelminapark te Urk op 
 14 september 2019
Datum verzending: 03 september 2019

Voor: Gemeentedag
Locatie en datum: Kerkelijk Centrum de Poort te
 Urk op 28 september 2019
Datum verzending: 06 september 2019

Voor: het Roendjen van 
 Ut Haventjen 
Locatie en datum: Oude dorp, start en finish
 bij Het haventje van Urk te
 Urk op 21 september 2019
Datum verzending: 06 september 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de 
genoemde verzenddatum tegen deze besluiten 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan de burgemeester, Postbus 77, 8320 
AB Urk.

Commissievergaderingen

Op dinsdag 17 september vergaderen commissie 
1 en 2. De vergadering begint om 19.30 uur en 
wordt gehouden in het gemeentehuis. Eerst ko-
men de agendapunten van commissie 1 aan de 
orde, daarna de agendapunten van commissie 2. 
De agenda’s kunt u vinden op de website www.
urk.nl onder het kopje Organisatie en Bestuur. 

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

12 september 2019

Spreekuur 
energieloket woensdag 
18 september 
Wilt u aan de slag met comfortabel en energiezuinig wonen? Heeft u 
vragen over isolatie, duurzaam opwekken van energie of subsidies? Be-
zoek ons onafhankelijke energie spreekuur op woensdag 18 september 
tussen 14:30 en 16.30 uur. U kunt zich melden bij de receptie van het 
gemeentehuis, Singel 9. Het Energieloket Flevoland helpt u graag met 
een passend advies. 

Energieloket Flevoland helpt
Het Energieloket Flevoland helpt woningeigenaren op weg met energie-
besparing en zelf opwekken van duurzame energie. Mail het Energieloket 
Flevoland via energieloket@nmfflevoland.nl of bel met 0320-253505.

Ervaar het 
openbaar vervoer!
Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs 
een inloopspreekuur in Urk. 

Wanneer:  maandag 16 september 2019
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
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk 
dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom ma-
ken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar 

activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren 
organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. 
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.

Tegemoetkoming WMO
De gemeente Urk ondersteunt mensen op verschillende manieren voor 
meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking. 

Jaarlijks kunt u een tegemoetkoming aanvragen
De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per jaar en wordt jaarlijks ach-
teraf uitbetaald. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de te-
gemoetkoming is dat er sprake moet zijn van een lopende indicatie op 
grond van de WMO, de Jeugdwet of de WLZ. Dit betekent dat u een brief 
van de gemeente of het CIZ hebt gekregen waarin staat dat aan u on-
dersteuning, begeleiding of bijvoorbeeld een hulpmiddel is toegekend. U 
komt ook in aanmerking als u in 2016, 2017 en 2018 uw wettelijke eigen 
risico helemaal betaald hebt. 

Voor wie is de tegemoetkoming bedoeld?
Inwoners van Urk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum 
(bijstandsnorm) en weinig vermogen komen in aanmerking voor de tege-
moetkoming. Is uw inkomen meer dan 120% van het sociaal minimum 
dan geldt het meerdere als draagkracht. Als u de draagkracht al gebruikt 
hebt voor andere bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage 
CAK dan kunt u toch in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. U 
moet daar dan wel bewijsstukken van overleggen. 

Uw inkomen is niet hoger dan het voor u geldende sociaal minimum
In de onderstaande tabel vindt u de bedragen voor mensen die zelfstan-
dig wonen, zonder andere inwonende volwassenen, exclusief vakantie-
toeslag (dit zijn de bedragen per 1 januari 2018)

Gezinssituatie Jonger dan 
pensioengerechtigd

Pensioen-
gerechtigd

Alleenstaande € 1.169.12 € 1.308,49

Alleenstaande ouder € 1.503,16 € 1.604,11

Gehuwden/samenwonenden € 1.670,18 € 1.782,35

Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstandig wo-
nen, maar afhankelijk van uw leefsituatie kunnen lagere normen gelden. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebewoners (ook inwonende 
kinderen) met inkomsten hebt. 

Uw vermogen is niet hoger dan de bedragen in de Participatiewet
Vermogen gebonden in de eigen woning telt niet mee bij deze vermo-
gensbepaling. Hebt u ander vermogen, dat hoger is dan het bedrag in 
de bovenstaande tabel dan komt u niet voor de tegemoetkoming in aan-
merking. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, een auto die meer 
waard is dan € 3.000,00, een caravan, een boot, of waardepapieren zo-
als lijfrentepolissen etc.

Vrij te laten vermogen 2018

Alleenstaande € 6.120,00

Alleenstaande ouder € 12.240,00

Gehuwden/samenwonende € 12.240,00

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?
De jaarlijkse tegemoetkoming kan één keer per jaar aangevraagd wor-
den. De tegemoetkoming over 2018 kunt u tot 1 oktober 2019 aanvra-
gen. Als u de tegemoetkoming aan wilt vragen, kunt u contact opnemen 
met de Publieksbalie op tel. 689868. Wij zorgen er dan voor dat u een 
aanvraagformulier krijgt toegestuurd. 

Afsluiting Urkerweg 
voor Fish Potato Run 
op 14 september
In verband met de Fish Potato Run en de Wielertijdrit is de Urkerweg op 
zaterdag 14 september 2019 volledig afgesloten vanaf 11.40 uur. De 
laatste bus vanuit Urk vertrekt om 11.30 uur. De weg gaat weer open na-
dat de laatste hardloper is gepasseerd en daarna kan het verkeer weer 
gebruik maken van de Urkerweg. Ook de bus rijdt dan weer volgens het 
normale rooster.  

U bent welkom op de Open Monumentendag. Vanaf 10.00 
uur zijn b  ij Tourist Info diverse wandel- en fietsroutes 
gratis verkrijgbaar. De monumentenroute leidt langs alle 
monumenten die op deze dag grotendeels gratis te be-
zichtigen zijn.

Wat is er allemaal te doen op Urk?
• U kunt een ginkiestocht lopen waarbij u langs de mooi-

ste plekjes van Urk komt. 
• Museum ‘Het Oude Raadhuis’ is de hele dag open. Het 

museum is tegen een gereduceerd tarief van € 2,00 
toegankelijk.

• Evenals het eeuwenoude Kerkje aan de Zee is de 
naastgelegen begraafplaats de gehele dag geopend 
voor publiek. 

• Zowel in de Bethelkerk als in het Kerkje aan de Zee 

wordt verspreid over de dag door diverse organisten 
het orgel bespeeld. 

• U kunt de vuurtoren tot 16.00 uur gratis beklimmen. 
• De historische botterschuur aan de Westhavenkade is 

ook een bezoekje waard. De botterschuur is volledig 
gerenoveerd in de stijl van begin 1900. Tijdens de dag 
vinden er diverse activiteiten plaats en wordt er vis ge-
rookt en gebakken. Daarnaast ligt de IJsselmeerkotter 
UK 114 afgemeerd en vinden er rondvaarten plaats.

• De Oude Bakkerij in Wijk 4 is een eethuis, gecombi-
neerd met een bakkerij in een prachtig monumentaal 
pand uit de vorige eeuw. Het pand is prachtig geres-
taureerd, met oog voor het behoud van zoveel mogelijk 
historische details en is in 2016 geopend. 

• Ook de historische steiger (plankier) langs de weste-
lijke havendam is een bezoek waard. In het verleden 

lag er een houten steiger langs de westelijke haven-
dam met op de kop van de dam een havenvuur. Met 
de realisatie van de steiger en het havenvuur is een 
stukje geschiedenis teruggebracht in de haven en het 
oude dorp. 

• U kunt een fietsroute volgen. Deze route geeft niet alleen 
de mogelijkheid het oude dorp te bezichtigen, maar laat 
tevens zien hoe mooi de omgeving van Urk is. 

• In het Kerkje aan de Zee wordt vanaf 15.00 uur ‘Zingen 
in de Zomer’ muzikaal afgesloten.

Wij wijzen u erop dat kinderen beneden de 12 jaar alleen 
met begeleiding de voor het publiek geopende monu-
menten kunnen bezoeken. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Tourist Info Urk, tel. (0527) 684040. Of kijk op 
de website www.openmomumentendag.nl.

Open Monumentendag


