
Officiële publicaties

Gemeentenieuws

Gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT  Urk

Postadres
Postbus 77, 8320 AB  Urk

Telefoonnummer 
(0527) 68 98 68

E-mail 
gemeente@urk.nl

WhatsApp
(06) 13567971

30 januari 2020

Ingediende aanvraag voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 20 januari 
2020 tot en met 27 januari 2020 de volgende aan-
vraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een zendmast
Locatie: Munnikplaat 4, 8321 RJ Urk
Datum ontvangst: 27 januari 2020

De ingediende aanvraag is tijdens kantooruren te zien 
bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 20 januari 
2020 tot en met 27 januari 2020 de volgende omge-
vingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het afwijken van het 
 bestemmingsplan t.b.v. van 
 wonen naar het verhuren 
 van kamers
Locatie: Arubastraat 17, 8321 GX Urk
Datum verzending: 21 januari 2020

Voor:  het verbouwen en het vestigen 
 van een kantoor
Locatie: Het Rif 1, 8321 DS Urk
Datum verzending: 22 januari 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Jol 28, 8322 EB Urk
Datum verzending: 22 januari 2020

Voor: het bouwen van 2 woningen 
 type 2 onder 1 kap
Locatie: Margrietstraat 14-16, 
 8322 GT Urk
Datum verzending: 22 januari 2020

Voor: het verbouwen van de woning 
 en het wijzigen van het 
 bestemmingsplan
Locatie: Wijk 2-46, 8321 ER Urk
Datum verzending: 23 januari 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Zuiderhoofd 15, 8321 LA Urk
Datum verzending: 24 januari 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 31 januari 2020 ter inzage tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis te Urk. Be-
langhebbenden 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- en DHW-
vergunningen

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

Voor: Collectevergunning aan 
 Interkerkelijke Stichting 
 Ethiopië/Eritrea
Datum en locatie: 25 december 2020 op diverse 
 locaties op Urk
Datum verzending: 13 januari 2020

Voor: Loterijvergunning aan 
 Tien over Rood
Datum en locatie: 11 en 13 februari 2020, 
 Griend 16G op Urk
Datum verzending: 16 januari 2020

Voor: Tijdelijke reclameborden voor het 
 Stoffen Spektakel in Zwolle
Datum en locatie: van 24 feb t/m 5 mrt 2020 op de 
 drie toegangswegen van Urk
Datum verzending: 28 januari 2020

Voor: Tijdelijke reclameborden voor de 
 GGD Reizigersvaccinatie
Datum en locatie: van 4 mrt t/m 11 mrt 2020 op de 
 drie toegangswegen van Urk
Datum verzending: 28 januari 2020

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 bur-
gemeester 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 voor-
zieningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, 
Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Opbrengst collecte

Interkerkelijke Stichting 
Ethiopië/Eritrea

 € 91.701,53

Commissievergaderingen 

Op woensdag 5 februari 2020 vergadert commissie 2. 
De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehou-
den in het gemeentehuis. De agenda kunt u vinden op 
de website www.urk.nl onder het kopje Organisatie en 
Bestuur. De vergadering van commissie 1 vervalt.

Gewijzigde afvalinzameling 
voor biddag voor de visserij
Op woensdag 12 februari is het biddag voor de visserij. Op deze dag worden geen afval en 
grondstoffen ingezameld in de gemeente Urk. 

De afvalinzameling van woensdag 12 februari wordt verplaatst naar zaterdag 15 februari.  
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 te zetten. Meer informatie 
over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in 
de Appstore). 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, tel. (038) 427 37 77 of 
www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 
uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

DEZE ADVERTENTIE 
GAAT JE NIET 
OVERTUIGEN 
OM TE STOPPEN 
MET ROKEN

Woonwaarde omhoog, energierekening 
omlaag. Energieloket Flevoland helpt  
Het Energieloket Flevoland geeft u de hele winter tips voor warme voeten. Wist u dat u ongeveer 
€220,-  per jaar kunt besparen? Naast het isoleren van de vloer, zijn er ook andere mogelijkheden om 
uw huis zo optimaal mogelijk te verwarmen. Kom naar het Energieloket voor onafhankelijk advies op 
elke 1e en 3e woensdagmiddag van de maand van 14.30 uur tot 16.30 uur in het gemeentehuis van 
Urk. Bovendien kunt u deze winter ook gratis wintersokken ophalen. 

Bekijk de contactpagina van EnergieloketFlevoland.nl voor meer informatie over energiebesparing, het 
zelf opwekken van duurzame energie en maatregelen in en om het huis.


