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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 4 november 
2019 tot en met 11 november 2019 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het vestigen van een 
 schoonheidssalon
Locatie: Spaanderbank 15, 8321 RM Urk
Datum ontvangst: 5 november 2019

Voor: het verbouwen van een 
 bovenwoning
Locatie: Klifweg 17, 832 EH Urk
Datum ontvangst: 7 november 2019

Voor: het verbouwen van de woning 
 en het wijzigen van het 
 bestemmingsplan
Locatie: Wijk 2-46, 8321 ER Urk
Datum ontvangst: 11 november 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 4 november 
2019 tot en met 11 november 2019 de volgende om-
gevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Achterpiek 2, 8322 DC Urk
Datum verzending: 6 november 2019

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Grote Fok 5, 8321 VX Urk
Datum verzending: 6 november 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 15 november 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 
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.

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 alge-
mene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn 
vergunning te verlenen:

Voor: het tijdelijk huisvesten van 
 maximaal 6 werknemers, voor een 
 periode van maximaal 4 jaar 
Locatie: Oslolaan 3

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 15 november 
2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeen-
tehuis te Urk. Tijdens de periode van ter inzage legging 
kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij 
moeten worden gericht aan ons college en worden ver-
zonden aan het College van B&W, Postbus 77, 8320 AB 
te Urk, t.a.v. afdeling 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 ontwerpbe-
schikking en men belanghebbende is.

Verleende APV-vergunningen

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

Voor: Collectevergunning aan 
 Pax Kinderhulp
Locatie en datum: huis-aan-huis op Urk in 
 week 21 van 2020
Datum verzending: 4 november 2019

Voor: het plaatsen van tijdelijke 
 reclameborden voor de verkoop 
 van vuurwerk door Vuurwerk Urk
Locatie en datum: diverse locaties op Urk van 
 18 t/m 31 december 2019
Datum verzending: 4 november 2019

Voor: het plaatsen van tijdelijke 
 reclamespandoeken en 
 bewegwijzeringsborden voor de 
 verkoop van vuurwerk door 
 Intertoys
Locatie en datum: diverse locaties op Urk van
 18 t/m 31 december 2019
Datum verzending: 4 november 2019

Voor: Loterijvergunning aan 
 Showband Urk
datum: 30 december 2019
Datum verzending: 12 november 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde 
verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burge-
meester 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 voorzie-
ningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Post-
bus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Opbrengst collecte

Stichting Pax Kinderhulp € 3.165,72

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

14 november 2019

Grof tuinafval gratis 
inleveren bij milieustraat
Op zaterdag 23 november van 09.00 tot 12.00 uur kunnen inwoners van Urk hun 
grof tuinafval gratis inleveren bij de milieustraat aan de Griend. Maximaal één aan-
hanger per huishouden. Het tuinafval wordt niet meer ter plaatse versnipperd. Als 
u belangstelling heeft voor houtsnippers dan kunt u contact opnemen met de mili-
eustraat via tel. 0527-681556.

Spreekuur Energieloket 
op woensdag 20 november
Welk energielabel heeft uw woning? De onafhankelijke adviseurs van het energieloket 
Flevoland zoeken dat graag met u uit tijdens het inloopspreekuur op 20 november in het 
gemeentehuis van Urk. Want behalve de snelle tips om zuiniger met energie om te gaan 
in gedrag, kijken de adviseurs ook naar uw energielabel én de mogelijkheden om de wo-
ning te verduurzamen, door isolatie of duurzaam stroom opwekken. Het inloopspreekuur 
is elke eerste en derde woensdag van de maand in het gemeentehuis op Urk. 
 
Meer weten? 
U kunt meer lezen via de website van het energieloket Flevoland. Kijk ook naar de bewo-
nersverhalen, waar anderen uitleggen welke maatregelen zij troffen en hoe die bevallen. 
Wilt u op de hoogte blijven over energienieuws en andere zaken? Meld u zich dan aan op 
de nieuwsbrief. Het Energieloket Flevoland is te vinden op Facebook en Twitter. 

Benieuwd waar elektra onnodig verspild wordt thuis? Doe mee aan de actie ‘ontdek je 
lekje’ en leen twee  weken lang een energieverbruiksmanager om thuis in kaart te bren-
gen welke apparaten onverwacht veel stroom gebruiken of waar juist meevallers zitten.  
 

Aanmelden van 
evenementen voor 
Evenementenkalender
Herinnering verzoek aanmelden evenementen
Omdat nog lang niet alle organisatoren zich hebben gemeld, geven wij u graag 
alsnog de kans om ook uw evenement aan te melden. Aangemelde evenemen-
ten hebben voorrang bij de behandeling voor de vergunningverlening en de 
keuze van locatie. 

Meld uw evenement aan vóór 25 november 2019
De gemeente Urk vraagt organisatoren die in 2020 een evenement op Urk 
willen organiseren zich voor 25 november te melden. Dit geldt ook voor de 
jaarlijks terugkerende evenementen. Aan de hand van alle meldingen wordt 
de evenementenkalender voor 2020 vastgesteld. Let op, het indienen van de 
melding, geeft geen garantie op doorgang van het evenement.

Hoe ziet uw melding eruit? 
Vermeld in uw melding in ieder geval het volgende:

• Naam organisatie
• Naam en soort evenement
• Datum / tijdsvakken van het evenement
• Locatie van het evenement
• Verwacht aantal bezoekers/deelnemers

Uw melding kan bij voorkeur per e-mail worden gezonden naar m.mantel@
urk.nl of per post  naar gemeente Urk, t.a.v. mevr. M. Mantel, Postbus 77, 8320 
AB Urk.  

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

Wanneer: maandag 18 november 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 vrijwil-
lig leeftijdsgenoten op weg helpen. 
Met duidelijk informatiemateriaal 
krijgt u 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.

100 mensen op zoek naar lekjes 

“Ontdek je lekje. 
Ik doe mee! Jij ook?”
Het Energieloket Flevoland daagt je uit om energielekjes te ontdekken. 
Sinds oktober zijn al 100 Flevolandse VIPS, woningeigenaren en huurders 
met een energiemeter op pad om lekjes thuis te ontdekken. Wil jij ook lekjes 
ontdekken? Meld je dan online via de website of ga langs bij één van de 
Energieloketten bij jou in de gemeente. 

Inmiddels zijn al veel lekjes ontdekt en gaan elke week bewoners in Flevoland op 
pad om lekjes te ontdekken. Samen werken we zo aan energiebesparing en willen 
we mensen bewust maken. Elk ontdekt lekje levert je ook een geldbesparing op.

Ontdekte lekjes
Dronten: “Nu ik het verbruik heb gezien, gaat de computer ’s avonds gewoon 
uit”- Wethouder Siepel
Lelystad: “De waterkoker: daar stop je al snel een liter in, terwijl je maar een 
halve liter nodig hebt”- Meneer Van den Berg
Zeewolde: “Wij gebruiken stekkerblokken die je met zo’n schakelaar kunt uitzet-
ten. Dat scheelt enorm.”- Meneer Zwaan
Emmeloord: “Wij hebben drie koelkasten in gebruik, dus dat zijn de stroomvre-
ters”- Meneer Van Dam
Urk: “Nu ik in de gaten heb wat dat elektrische kacheltje verbruikt, denk ik: die 
gaat niet meer aan”- Mevrouw Brands-Oost

Doe mee en ontdek ook jouw lekjes! Speur mee en ga met de energiemeter twee 
weken op reis in je eigen huis. Lekjes ontdekken levert besparing én geld op. Meld 
je eenvoudig online aan of kom langs bij één van de Energieloketten bij jou in de 
buurt en we leggen een energiemeter voor je klaar. Voor meer informatie over 
Ontdek je lekje, bezoek de website www.energieloketflevoland.nl/ontdekjelekje.


