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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 16 oktober 2019 tot en met 28 oktober 2019 de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de regu-
liere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het uitbreiden van de woning (rectificatie)
Locatie: Wijk 6-19, 8321 VA Urk
Datum ontvangst: 16 oktober 2019

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Wijk 1-32a, 8321 EL Urk
Datum ontvangst: 23 oktober 2019

De ingediende aanvragen kunnen 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 21 oktober 2019 tot en met 28 oktober 2019 de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het uitbreiden van een bedrijfsgebouw
Locatie: Foksdiep 1, 8321 MK Urk
Datum verzending: 22 oktober 2019

Voor: het bouwen van 4 rijwoningen
Locatie: Christinastraat 22-28, 8322 GR Urk
Datum verzending: 23 oktober 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 
november 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeen-
tehuis 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.

Verleende APV-vergunnningen

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

Voor: het plaatsen van tijdelijke reclameborden 
 voor de open dag van ROC Friese Poort
Locatie en datum: drie toegangswegen van Urk van 
 31 okt t/m 13 nov 2019
Datum verzending: 18 oktober 2019

Voor: Collectevergunning voor Stichting Ontmoeting
Locatie en datum: huis-aan-huis op Urk in week 42 in 2020
Datum verzending: 21 oktober 2019

Voor: Verkoopvergunning voor consumenten vuurwerk 
Locatie en datum: Scheurrak 5 te Urk op 28 en 30 december 2019
Datum verzending: 22 oktober 2019

Voor: Verkoopvergunning voor consumenten vuurwerk 
Locatie en datum: Westwal 11 te Urk op 28, 30 en 
 31 december 2019
Datum verzending: 22 oktober 2019

Voor: Verkoopvergunning voor consumenten vuurwerk 
Locatie en datum: Foksdiep 61 te Urk op 28, 30 en 
 31 december 2019
Datum verzending: 22 oktober 2019

Voor: Loterijvergunning aan Dartclub 208
Op datum: 27, 28 en 30 december 2019 
Datum verzending: 28 oktober 2019

Voor: Loterijvergunning aan BIZ Centrum Oud Urk 
Op datum: 30 december 2019 
Datum verzending: 29 oktober 2019

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de vol-
gende vergunningen/ toestemmingen heeft verleend:

Voor: Intocht Sinterklaas 
Locatie en datum: Haventerrein en rondgang door Oude Dorp van Urk 
 op 16 november 2019
Datum verzending: 22 oktober 2019

Voor: Bijzondere toestemming voor het 
 laden en lossen van vuurwerk 
Locatie en datum: Westwal 11 en Scheurrak 5 te Urk 
 van oktober 2019 t/m januari 2020
Datum verzending: 28 oktober 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze be-
sluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift 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 voorziening. Het adres 
van de voorzieningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 
2035, 8203 AA Lelystad. 

Ambtshalve wijziging adresgegevens 

Het college van burgemeester en wethouders van Urk maakt bekend 
dat het voornemens is de adresgegevens van onderstaande persoon, 
ambtshalve te wijzigen in: ´Vertrokken naar onbekend´. Uit onderzoek 
is gebleken dat betrokkene niet meer woont op het adres waar hij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Een 
eventuele ambtshalve wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële 
gevolgen hebben voor betrokkene. Een ieder die op de hoogte is van 
het huidige adres van onderstaande persoon, wordt dan ook verzocht 
contact op te nemen met de cluster burgerzaken van het gemeentehuis 
via telefoonnummer 0527-689868 of e-mail burgerzaken@urk.nl.

Naam Geboortedatum Datum publicatie

Andries Bos 17-11-1985 31-10-2019

Belanghebbende kan tot vier weken na de verschijningsdatum van 
deze krant en publicatiedatum op de website alsnog adresaangifte 
doen of zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk. 

Raadsvergadering 7 november 2019 

Op donderdag 7 november 2019 om 19.00 uur  wordt een openbare 
raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis te Urk. De agenda 
staat op de website www.urk.nl onder het kopje Bestuur en Organi-
satie.

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

31 oktober 2019

Woensdag 6 november: Energie-advies in het gemeentehuis 
Hoe zit het met subsidies op isolatiemaatregelen? Kom voor duide-
lijkheid naar het inloopspreekuur van het energieloket Flevoland. Want 
niet alleen geven de adviseurs onafhankelijk maatadvies om de ener-
gierekening omlaag te krijgen, ze zijn ook op de hoogte van de lan-
delijke, regionale én lokale subsidies en duurzaamheidsleningen. Elke 
eerste en derde woensdag van de maand zitten de onafhankelijke advi-
seurs van 14:30-16:30u in het gemeentehuis op Urk voor maatadvies.

Meer weten? 
Kijk dan eens naar de bewonersverhalen, waar anderen uitleggen 
welke maatregelen zij hebben getroffen en hoe dat bevalt. Wilt u op 
de hoogte blijven over energienieuws en andere zaken? Meld u zich 
dan aan voor de nieuwsbrief. Het Energieloket Flevoland is te vinden 
op Facebook en Twitter. Meer informatie over duurzaam wonen en 
alle aanverwante zaken rond het loket vindt u op 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 ap-
paraten onverwacht veel stroom gebruiken of waar juist meevallers 
zitten.  


