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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 ok-
tober 2019 tot en met 14 oktober 2019 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: De Hofstee 6a, 8321 HG Urk
Datum ontvangst: 10 oktober 2019

Voor: het bouwen van een bedrijfswoning
Locatie: Foksdiep 9, 8321 MK Urk
Datum ontvangst: 10 oktober 2019

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Blazer 14, 8322 EA Urk
Datum ontvangst: 10 oktober 2019

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan voor het verhuren van kamers
Locatie: Oslolaan 3, 8321 HE Urk
Datum ontvangst: 11 oktober 2019

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Grote Fok 5, 8321 VX Urk
Datum ontvangst: 12 oktober 2019

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Waaiershoek 26, 8321 BH Urk
Datum ontvangst: 14 oktober 2019

Voor: het gedeeltelijk slopen van het pand
Locatie: Nagel 42, 8321 RG Urk
Datum ontvangst: 14 oktober 2019

Voor: het gedeeltelijk herbouwen van het pand
Locatie: Nagel 42, 8321 RG Urk
Datum ontvangst: 14 oktober 2019

Voor: het renoveren en verwijderen van de dieselopslagtank van gemaal Vissering
Locatie: Domineesweg 33f, 8321 DZ Urk
Datum ontvangst: 14 oktober 2019

Nagekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning

Voor: het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (warmtepomp)
Locatie: Oslolaan, 8321 Urk
Datum ontvangst: 13 september 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden ingezien bij de balie van het ge-
meentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 7 ok-
tober 2019 tot en met 14 oktober 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het uitvoeren van meerwerkopties
Locatie: Christinastraat 33,35,37,41,47,49 en 51, 8322 GR Urk
Datum verzending: 10 oktober 2019

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie: Schulpengat 5, 8321 WC Urk
Datum verzending: 14 oktober 2019

Voor: het plaatsen van 10 trekkershutten
Locatie: Vormtweg 9, 8321 NC Urk
Datum verzending: 14 oktober 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 oktober 2019 ter inza-
ge tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Urk. Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum 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 burgemeester en wethouders, Postbus 
77, 8320 AB Urk.
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Gooi uw bladafval in de bladcontainers 

Afsluiting Urkerweg 24 en 25 oktober 2019
Op donderdag 24 oktober en vrijdag 25 oktober 2019 wordt een aantal woonarken uit de Urkervaart naar de Oran-
jewijk verplaatst. Daarom is op die dagen de Urkerweg ter plaatse van de Wilhelminalaan volledig afgesloten. Het 
verkeer wordt door middel van een omleidingsroute omgeleid. Ook het openbaar vervoer heeft op deze dagen een 
aangepaste route, kijk hiervoor op de website van Connexxion. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 
de gemeente Urk, tel. 0527-689868.

Kijkdag gevonden fi etsen
Fiets kwijt of gestolen? Donderdag 24 oktober a.s. van 11.00 uur tot 15.30 uur is er een kijkdag van gevon-
den fietsen. Met de juiste fietssleutel of het aankoopbewijs kun je alsnog aanspraak maken op je vermiste 
fiets.

Locatie: Concern voor Werk, Produktieweg 5, Emmeloord

Zwemmen in Zwembad ’t Bun 
tijdens de herfstvakantie
In de herfstvakantie van 21 tot en met 26 oktober 2019 is zwembad ’t Bun open op de volgende tijden:

Maandag 21 oktober:  Hele dag zwemlessen, gesloten voor recreatief zwemmen
Dinsdag 22 t/m donderdag 24 oktober:  10.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 25 oktober:  10.00 uur tot 21.30 uur
Zaterdag 26 oktober: 10.00 uur tot 16.00 uur

De vroege vogels zwemmen volgens het normale rooster, behalve op woensdag.

Kabinet kondigt nieuw fonds aan voor 
het verwijderen van asbestdaken
 
Het kabinet heeft een nieuwe aanpak voor het ver-
wijderen van asbestdaken aangekondigd, nadat een 
eerder wettelijk verbod niet doorging. Het plan be-
vat onder meer een nieuw fonds met leningen voor 
mensen die van hun asbestdak af willen, zo schrijft 
verantwoordelijk staatssecretaris Van Veldhoven 
(Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de 
Tweede Kamer. 

Uit het nog op te richten fonds kunnen tot en met 2028 
leningen voor het verwijderen van asbestdaken worden 

verstrekt. Dit om mensen te stimuleren op korte termijn 
in actie te komen. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter 
immers de kans dat asbestvezels vrijkomen. De rijks-
overheid draagt samen met provincies, gemeenten en 
banken bij aan het fonds. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/14/ver-
volgaanpak-verwijderen-asbestdaken en www.rijks-
overheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/14/
aanpak-asbestdaken.

De bladcontainers worden volgende week (week 43) 
weer geplaatst. Op deze manier kunt u als inwoner 
helpen de openbare ruimte schoon te houden van 
bladafval. Blad kan in de bladcontainers en hoeft 
niet in de groene container gedeponeerd te worden. 
De bladcontainers worden op locaties met veel ge-
meentelijk groen geplaatst en staan op meerdere 
locaties op Urk.

Het gebruik van de bladcontainer 
De bladcontainers zijn alleen bestemd voor boomblade-
ren, dus niet voor ander (tuin)afval! Bij verkeerd gebruik 
of vernielingen van de bladcontainers worden deze ver-
wijderd en niet meer teruggeplaatst. Als de containers 
vol zijn, worden ze door de medewerkers van Wijkbe-

heer geleegd. Wijkbeheer houdt ook bij of er containers 
bij geplaatst, of naar een andere locatie verplaatst moe-
ten worden. Afhankelijk van het weer en gebruik blijven 
de containers staan tot half december. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met Gemeente Urk, tel. 
(0527) 689868.


