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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 2 december 2019 tot en met 9 de-
cember 2019 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure 
van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van een dakopbouw 
 op de schuur t.b.v. verblijfsruimte
Locatie: Munnikplaat 45, 8321 RW Urk
Datum ontvangst: 5 december 2019

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Christinastraat 36, 8322 Urk
Datum ontvangst: 6 december 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden in-
gezien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 2 december 2019 tot en met 9 
december 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend: 

Voor: het kappen van een boom (wilg)
Locatie: nabij Inschot 4a, 8321 MB Urk
Datum verzending: 4 december 2019

Voor: het bouwen van een bedrijfswoning
Locatie: Foksdiep 9a, 8321 MK Urk
Datum verzending: 9 december 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 13 december 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 genoem-
de verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift 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-vergunningen

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

Voor: Standplaatsvergunning aan 
 Veilig Verkeer Nederland
Datum en locatie: 12 december 2019 bij 
 winkelcentrum Urkerhard
Datum verzending: 5 december 2019

Voor: Standplaatsvergunning aan XSAGA
Datum en locatie: 8 januari 2020 bij winkelcentrum Urkerhard
Datum verzending: 6 december 2019

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de 
volgende vergunning heeft verleend:

Voor: het evenement lampionnenoptocht 
Locatie en datum: Wijk 2 en Klifweg te Urk 
 op 20 december 2019
Datum verzending: 10 december 2019

Voor: het evenement kerstwandeling 
Locatie en datum: vanaf De Poort naar de Staartweg 
 te Urk op 21 december 2019
Datum verzending: 10 december 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen 
deze besluiten 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 dui-
delijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige 
voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank 
Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Kennisgeving verlenging 
beslistermijn Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de be-
slistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het verbouwen van en het vestigen 
 van een kantoor in een bedrijfspand
Locatie: Het Rif 1, 8321 ER  Urk.

De beslistermijn wordt verlengd omdat de toetsing van de con-
structieve gegevens nog niet is afgerond. Daardoor kan binnen 
de reguliere beslistermijn geen besluit op de aanvraag worden 
genomen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 
januari 2020. 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het 
besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het 
bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders, postbus 77, 8320 AB  Urk.  

Kennisgeving Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Ingediende aanvraag voor 
maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor het stellen van 
maatwerkvoorschriften voor:

Omschrijving: Vrijstelling plaatsing 
 vetafscheider/slibvangput
Aanvrager: La Cassa Pizza & Grill House Urk
Locatie: Wijk 2 46 in Urk
Datum ontvangst: 2 december 2019

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 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: Z2019-011938

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

12 december 2019

Gewijzigde afvalinzameling 
met de feestdagen 
Op de kerstdagen en nieuwjaarsdag worden geen afval en grondstoffen in-
gezameld in de gemeente Urk. De containers worden op een andere dag ge-
leegd:
• De afvalinzameling van woensdag 25 december vindt plaats 
 op zaterdag 21 december. Let op, dit is de zaterdag vóór de kerstdagen.
• De afvalinzameling van donderdag 26 december vindt plaats 
 op zaterdag 28 december.
• De afvalinzameling van woensdag 1 januari vindt plaats op zaterdag 4 

januari. 

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend 
bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 
uur aan de straat neer te zetten. 

Gewijzigde openingstijden
Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 16.00 uur op dinsdag 24 de-
cember en dinsdag 31 december. En is gesloten op woensdag 25 december, 
donderdag 26 december en woensdag 1 januari. 

Spreekuur Energieloket 
op woensdag 18 december 
Wilt u aan de slag met comfortabel en energiezuinig wonen? Heeft u vragen 
over isolatie, duurzaam opwekken van energie of subsidies? Bezoek ons on-
afhankelijke energie spreekuur op woensdag 18 december tussen 14:30 en 
16.30 uur. U kunt zich melden bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9. Het 
Energieloket Flevoland helpt u graag met een passend advies. 

Energieloket Flevoland helpt
Het Energieloket Flevoland helpt woningeigenaren op weg met energiebespa-
ring en zelf opwekken van duurzame energie.  Mail het Energieloket Flevoland 
via energieloket@nmfflevoland.nl of bel met 0320-253505.

Website Gemeente Urk
Op 16 december 2019 worden de beveiligingsnormen aangepast voor 
de website van onze gemeente. Dit kan gevolgen hebben wanneer u 
onze website bezoekt met een oudere browser of als u met een ouder 
besturingssysteem werkt. U ontvangt dan een foutmelding met hierin 
de waarschuwing dat de bezochte omgeving niet juist beveiligd is of er 
wordt een witte pagina getoond. 

Hieronder een overzicht van browsers en besturingssystemen die onze web-
site ondersteunen:
Internetbrowsers:
• Apple Safari: vanaf versie 7
• Google Chrome: vanaf versie 30
• Mozilla Firefox: vanaf versie 27
• Microsoft Internet Explorer: vanaf versie 11
• Microsoft Edge

Mobiele browsers (smartphones/tablets):
• Apple Safari: vanaf iOS versie 7
• Google Chrome: vanaf Android versie 4.2.2
• Microsoft Internet Explorer: vanaf Windows Phone 8.1

Besturingssystemen:
• Apple OSX/macOS: vanaf versie 10.9
• Microsoft Windows: vanaf versie 7

Nieuw whatsappnummer 
Gemeente Urk
Heeft u een vraag, of wilt u ergens een melding van doen? U kunt ons 
via WhatsApp bereiken op nummer 06-13567971. Dit telefoonnummer is 
nieuw en is alleen bedoeld voor WhatsApp-berichten. Het is niet mogelijk 
naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. 

Bereikbaar tijdens kantooruren 
Wij behandelen WhatsApp-berichten van maandag tot en met vrijdag van 
8:45-12:45 en van 14:00-17:00 uur. De gemeente beantwoordt alleen 
individuele WhatsApp-gesprekken en verstuurt geen privacy-gevoelige 
informatie via WhatsApp.

Provincie Flevoland 
organiseert bijeenkomst 
voor agrariërs over het 
stikstofbeleid

16 december organiseert Provincie Flevoland een informatieve 
bijeenkomst voor agrariërs en belangstellenden. Wat beteke-
nen de nieuwe ‘Beleidsregels intern en extern salderen’  voor 
de agrariërs? De Provincie vindt het belangrijk in gesprek te 
blijven met de belanghebbenden in dit dossier. Naast structu-
rele overleggen, is er aanstaande maandag daarom een infor-
matiebijeenkomst. 
Zie voor meer informatie https://www.flevoland.nl/agenda/bij-
eenkomst-nieuwe-beleidsregels-stikstof


