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Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 30 september 2019 tot en met 7 oktober 
2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het bouwen van kangoeroewoning
Locatie:  Constantijnstraat 21 en 21a, 8322 GK Urk
Datum verzending: 1 oktober 2019

Voor: het verkopen van en nuttigen van ijs, koffie 
 en kleine patisserieproducten 
Locatie:  Klifweg 7, 8321 EH Urk
Datum verzending:  2 oktober 2019

Voor: het wijzigen van het gebruik wonen 
met gebruik van een kantoor

Locatie: Urkerweg 58, 8322 NB Urk
Datum verzending: 2 oktober 2019

Voor: het reconstrueren van het Palenscherm
Locatie: ter plaatse van De Noord, 
 Pyramideweg en Richel, Urk
Datum verzending:  7 oktober 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 11 oktober 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis te Urk. Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde ver-
zenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift 
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 college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Verleende APV-vergunningen

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

Voor: het innemen van een standplaats ten behoeve 
van de bloedvoorziening

Locatie en datum: Richel 4 te Urk op 14 januari, 14 april, 28 juli en 
29 december 2020

Datum verzending: 3 oktober 2019

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 en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat zij voor de 
volgende APV vergunningen heeft verleend:

Voor: Plaatsen van een tent 
Locatie en datum: Café de Schipper Wijk 2-16 te Urk 

op 12 oktober 2019
Datum verzending: 9 oktober 2019

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, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Opbrengst collecte

Stichting Aleh Israël € 2.072,40

Kennisgeving Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht
Ingediende aanvraag voor 
een omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Urk maakt bekend 
dat zij een aanvraag voor een milieuneutrale wijziging hebben ont-
vangen voor:

Omschrijving: uitbreiding productieruimte
Aanvrager: Weerstand Foods B.V.
Locatie: Foksdiep 1 in Urk
Datum ontvangst: 17 september 2019

De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing. U kunt geen 
bezwaar maken tegen de aanvraag.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek via tel. 088 – 63 33 000 of e-mail: 
info@ofgv.nl. Kenmerk:  Z2019-008641

Commissievergaderingen 

Op dinsdag 15 oktober vergadert commissie 1 en op woensdag 16 
oktober vergadert commissie 2. De vergaderingen beginnen om 
19.30 uur en worden gehouden in het gemeentehuis. De agenda’s 
kunt u vinden op de website www.urk.nl onder het kopje Organisatie 
en Bestuur. 

Spreekuur energieloket 
woensdag 16 oktober 
Zijn uw vaste maandlast hoger dan no-
dig? Stap dan eens binnen op het in-
loopspreekuur van energieloket Flevo-
land. Elke eerste en derde woensdag 
van de maand zitten de onafhankelijke 
adviseurs van 14:30-16:30u in het ge-
meentehuis op Urk. De adviseurs heb-
ben tips om met snelle maatregelen 
in en om het huis de energierekening 
omlaag te krijgen. Ook is het mogelijk 
om van de adviseur maatadvies te krij-
gen over uw woning, wat betreft iso-
latie en duurzame opwekken. U kunt 
zich vast inlezen via de website van 
het energieloket Flevoland. 

Benieuwd waar elektra onnodig verspild wordt thuis? 
Doe mee aan de actie “ontdek je lek” en leen twee weken lang een energieverbruiksmanager om thuis in kaart te 
brengen welke apparaten onverwacht veel stroom gebruiken of juist meevallers zitten.

Kom kijken naar ‘Rondje Eiland 
Urk’ in het gemeentehuis
Gemeente Urk hecht veel waarde aan de cultuurhistorie van Urk. Urk kent een rijke historie als eiland. Het pa-
lenscherm is hiermee onlosmakelijk verbonden omdat de contouren van het voormalige eiland samenvallen met 
de ligging van de palenschermen. De afgelopen jaren zijn al diverse delen van het palenscherm vervangen. De 
gemeenteraad heeft hiervoor krediet vrijgemaakt. Ook leefde de wens om een ‘Rondje Eiland Urk’ te creëren. 
Een mooie fiets- en wandelroute langs de contouren van het voormalige eiland. Urk is uniek. Met dit Rondje om 
het oude eiland komt de beleving  van ons cultureel erfgoed terug door fysiek en inhoudelijk aandacht te geven 
aan bijzondere markeringspunten. Het ‘Rondje Eiland Urk’ vertelt het verhaal van ons eiland aan de huidige en 
komende generatie.
 
U bent van harte welkom!
We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen bij de expositie in de hal van het gemeentehuis. U kunt daar tot 
half november zien hoe we invulling willen geven aan ‘Rondje Eiland Urk’. Beleef de historie alvast! Heeft u zelf 
nog foto’s of een verhaal van het palenscherm? Wij zijn daar erg blij mee. U kunt dit mailen naar: a.ernste@urk.nl.

Grof tuinafval gratis 
inleveren bij milieustraat
Het najaar is aangebroken, dus tijd om uw tuin te snoeien. Op zaterdag 19 oktober 2019 van 09.00 tot 12.00 
uur kunnen inwoners van Urk hun grof tuinafval gratis inleveren bij de milieustraat aan de Griend. Maximaal één 
aanhanger per huishouden. Het tuinafval wordt niet meer ter plaatse versnipperd. Als u belangstelling heeft voor 
houtsnippers dan kunt u contact opnemen met de milieustraat via tel. 0527-681556.


