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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 7 september 2020 tot en 
met 14 september 2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ont-
vangen:

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Het Ruim 16, 8322 AL Urk
Datum ontvangst: 9 september 2020

Voor: het plaatsen van een luifel
Locatie: Klifweg 2-4, 8321 EJ Urk
Datum ontvangst: 10 september 2020

Voor: het afwijken van de gebruiksregels
Locatie: Griend 9, 8321 MN Urk
Datum ontvangst: 11 september 2020

Voor: het uitbreiden van het bedrijfspand 
Locatie: Zuidoostrak 1, 8321 MA Urk
Datum ontvangst: 14 september 2020

Voor: het kappen van bomen i.v.m. 
 het aanleggen van de 
 Michiel de Ruyterbrug
Locatie: Urkerweg, ter hoogte van de kinder-
boerderij
Datum ontvangst: 14 september 2020

Voor: het vervangen van de dakkapel
Locatie: Wijk 5-73, 8321 GN Urk
Datum ontvangst: 14 september 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Jol 26, 8321 EB Urk
Datum ontvangst: 14 september 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RI-
VM-maatregelen voor het coronavirus na telefonische af-
spraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. 
Bel hiervoor met 0527-689868.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 7 september 2020 tot en 
met 14 september 2020 de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend: 

Voor: het realiseren van twee 
 aanlegsteigers met loopbruggen
Locatie: Urkervaart (nabij de Zwolse brug) 
 8321 Urk
Datum verzending: 8 september 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel 
Locatie: Willem-Alexanderlaan 34, 
 8322 GB Urk
Datum: 9 september 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Willem-Alexanderlaan 36, 
 8322 GB Urk
Datum verzending: 9 september 2020

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: De Riepel 7, 8321 MR Urk
Datum verzending: 10 september 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 18 september 2020 ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis te Urk. In verband met de maatregelen 
van het RIVM voor het coronavirus kan dit alleen na een 
telefonische afspraak. Bel hiervoor met tel. 0527-689868. 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzend-
datum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken 
tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, geda-
teerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 77, 8320 AB Urk.

Verleende APV- en DHW-
vergunningen

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de 
volgende APV vergunningen heeft verleend:

Voor: Tijdelijke standplaatsvergunning 
 voor de nationale ombudsman
Datum en locatie: 7 oktober 2020 op het pleintje 
 voor de Kruidvat in Wijk 2
Datum verzending: 8 september 2020

Voor: Loterij vergunning aan MC 27 
 Samen Sterk
Datum: 26 september 2020
Datum verzending: 14 september 2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzend-
datum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift 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 voorzie-
ning. Het adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank 
Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Raadsvergadering 
24 september 2020 

De gemeenteraad van Urk vergadert op donderdag 24 sep-
tember 2020 in het gemeentehuis. De vergadering wordt 
live uitgezonden via de gemeentelijke website. De agenda 
staat op de website www.urk.nl, Bestuur en organisatie. 

Herinnering: invullen 
vragenlijst tevreden-
heid afvalinzameling  
Heeft u een vragenlijst over de tevredenheid van de afvalinzameling ontvangen? Vergeet dan 
niet om deze vragenlijst voor maandag 5 oktober in te vullen! Onderzoeksbureau Integron 
voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA uit. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt 
de gemeente inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de 
inzameling van de verschillende afvalstromen. 

Invullen vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst kan door de papieren versie in de bijgevoegde envelop terug 
te sturen of door de vragen digitaal te beantwoorden. Antwoorden worden anoniem verwerkt.  

World Clean Up-day op 
zaterdag 19 september 
Wij doen er alles aan om onze gemeente zo schoon mogelijk te houden. En jij kunt ons 
hierbij helpen. Op zaterdag 19 september is het World Cleanup Day, de dag waarop de 
hele wereld een grote opschoonbeurt krijgt. Dat is natuurlijk hét moment om samen de 
handen uit de mouwen te steken voor een stralend schoon Urk! 

Dit jaar wordt World Cleanup Day in Nederland georganiseerd door Plastic Soup Foundation en 
Nederland Schoon. Samen doen wij er alles aan om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. 
Doe ook mee en help. Inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen, iedereen kan meedoen!

Preventiemaatregelen corona
Uiteraard houden wij tijdens de opschoonactie rekening met corona. Om World Cleanup Day 
succesvol te laten verlopen hebben wij daarom een aantal preventiemaatregelen opgesteld, ter 
bescherming van jezelf en van de kwetsbare mensen om je heen. Lees meer over deze regels 
op www.worldcleanupday.nl/preventiemaatregelen-ivm-corona/. Ga er niet in grote groepen op 
uit en houd je aan de regels. Voor alle materialen wordt gezorgd.

Doe mee met World Cleanup Day 
Enthousiasmeer je vrienden om ook mee te doen en deel je actie op social media met de 
hashtag #WorldCleanupDayNL. 

Plaats: Voor het gemeentehuis, Singel 9
Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur, zaterdag 19 september
Daarna: Gezellige afsluiting met koffie en iets lekkers

Naar het gemeentehuis 
voor uw paspoort of rijbewijs?

Maak een afspraak via www.urk.nl


