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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in 
de periode van 17 februari 2020 tot en met 24 februari 2020 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning 
Locatie: Kuil (25), Urk 
Datum ontvangst: 24 februari 2020 

Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Oude Dijk 15, 8321 AM Urk
Datum ontvangst: 20 februari 2020

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 17 februari 2020 tot en met 24 februari 2020 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan 
 t.b.v. van wonen naar het verhuren van kamers 
 voor een periode van 4 jaar 
Locatie: Wijk 8-9a, 8321 TG Urk
Datum verzending: 20 februari 2020

Voor: het verhuizen van het Leger des Heils
 (voor een periode van 5 jaar)
Locatie: Wijk 2-6, 8321 EP Urk
Datum verzending: 20 februari 2020 

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 febru-
ari 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.

Spreekuur Energieloket 
woensdag 4 maart 2020
Het Energieloket Flevoland (Urk) geeft u de hele winter energie besparende tips. 
Kom naar het Energieloket op woensdag 4 maart 2020 tussen 14.30 uur en 
16.30 uur in het gemeentehuis van Urk. Wij geven u graag onafhankelijk advies 
over energiebesparing, het zelf opwekken van duurzame energie en maatregelen 
in en om het huis. Na het advies ontvangt u een goodiebag. De actie is geldig 
zolang de voorraad strekt. 

Bekijk ook de contactpagina van EnergieloketFlevoland.nl voor meer informatie, 
locaties en openingstijden. 

Stroombehoefte bestaande 
bedrijventerrein
Het huidige elektriciteitsnet rond Urk is bijna vol. De gemeente Urk en Liander werken momenteel intensief samen om hiervoor 
op de korte en lange termijn oplossingen te bieden. 

Voor Urk betekent dit het volgende: 
- Afnemen  � beperkt transportcapaciteit beschikbaar
- Terug leveren  � een transportcapaciteit beschikbaar
Om op korte termijn meer inzicht te krijgen in het stroomverbruik van ondernemers en de behoefte in de (nabije) toekomst is input van 
ondernemers gewenst. Voorziet u binnen 1 á 2 jaar een capaciteitsuitbreiding of terug levering binnen uw bedrijfsactiviteiten? Onderneem 
dan de volgende acties:

1. Eigen verantwoordelijkheid, verzorg als initiatiefnemer op tijd uw gewijzigde of nieuwe aansluiting via www.mijnaansluiting.nl (er is 
een lange doorlooptijd!)

2. Breng ons hiervan op de hoogte via onderstaande contactgegevens 
3. Als u niets doet, kunnen wij helaas niets voor u betekenen en schuift u achter in de rij

Op basis van uw inbreng kunnen wij in samenwerking met Liander de juiste voorbereidingen treffen en hopen zo op tijd te kunnen sturen 
op de behoefte. U kunt contact opnemen met het cluster Economische zaken van de gemeente Urk, Janneke Pasterkamp, tel. 0527-
689807 of Sigrid Bijkerk, tel. 0527-689949 of via mail: ondernemen@urk.nl. 

Meer informatie over de situatie rond het stroomverbruik in de regio vind u in onderstaande links op de website van Liander:
www.liander.nl/nieuws/2019/09/30/liander-actualiseert-knelpunten-het-elektriciteitsnet
www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit

Asbest neemt af, zon neemt toe
De provinciale subsidie voor asbestsanering, in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen, is in het eerste jaar al goed gebruikt. Zo 
is er inmiddels meer dan 100.000 vierkante meter asbestdak gesaneerd. 60.000 vierkante meter staat klaar om gesaneerd te worden. 
Er is al voor 11 miljoen wattpiek aan zonnepanelen geplaatst. Deze panelen wekken samen genoeg energie op om 3.200 huishoudens 
van stroom te voorzien. Naast de zonnepanelen is bij een aantal daken extra isolatie aangebracht voor energiebesparing. Voor 2020 is er 
nog een bedrag van iets meer dan 600.000 euro beschikbaar. In totaal was er 1,5 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een subsidie is het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met saneren de grootste voorwaarde. 
Hiervoor is een basisbedrag van 500 euro beschikbaar, met daarnaast 6,50 euro per vierkante meter dakoppervlakte. Voor daken groter 
dan 250 vierkante meter geldt een bedrag van 4,50 euro per vierkante meter. Wordt er naast het plaatsen van zonnepanelen ook isolatie 
aangebracht op het dak? Dan komt er nog 2 euro per vierkante meter bij. Er geldt per eigenaar een maximum van 25.000 euro. Mocht het 
dak niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen, dan mogen de panelen ook op een ander dak geplaatst worden.
Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Flevoland: www.flevoland.nl/loket/subsidies

Bezoekadres: De Noord 8b, 8321 BA  Urk
Postbus: Postbus 22, 8320 AA  Urk
Telefoon: 0527-687383
E-mailadres: info@hulpensteun.nl

Openingstijden:
ma. t/m do. 08.00 tot 17.00 uur
vrijdag 08.00 tot 12.00 uur

Op werkdagen is er van 11.00 uur tot 12.00 uur telefonisch spreekuur. 
Ons benaderen via e-mail kan natuurlijk ook.

Inloopspreekuur:
Elke 1e maandag van de maand in de bibliotheek 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Elke laatste donderdag van de maand in ‘Het Dok’ 
van 11.00 tot 12.00 uur.


