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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 25 februari 
2019 tot en met 4 maart 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere 
/ uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing 
is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een schuur 
 met overkapping
Locatie: Vormtweg 5, 8322 NE Urk
Datum ontvangst: 26 februari 2019

Voor: het bouwen van een 
 vrijstaande woning
Locatie: Bernhardstraat 14, 8322 Urk
Datum ontvangst: 26 februari 2019

Voor: het in gebruik nemen van 
 de uitbreiding van de 
 Harmpje Visserschool
Locatie: Clausstraat 2, 8322 GH Urk
Datum ontvangst: 1 maart 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 25 maart 2019 
tot en met 4 maart 2019 de volgende omgevingsver-
gunningen hebben verleend: 

Voor: het uitbreiden/verbouwen 
 van de woning
Locatie: De Akkers 11, 8321 BR Urk
Datum verzending: 27 februari 2019

Voor: het wijzigen van de functie
 van het pand van opslag naar      
 kantoorfunctie
Locatie: Urkerweg 58, 8322 NB Urk
Datum verzending: 27 februari 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van 8 maart 2019 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 
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Rioolwerkzaamheden Polderwijk
In week 11 en 12 worden er twee grote rioolklussen in de Polderwijk uitgevoerd door de firma Borger. In week 
11 wordt de riolering bij de kruising Schotbalk – Coupure aangepakt en in week 12 de riolering ter hoogte van 
Zomerpeil 1 tot 19.

Voor de werkzaamheden in week 11 wordt een omleidingsroute ingesteld via de Zate. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met dhr. H. van Otterloo, tel. 689868.

en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het be-
zwaarschrift moet worden gericht aan het college van bur-
gemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

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

Voor: Plaatsen van tijdelijke 
 reclameborden t.b.v. campagne 
 Op Hoop van Zegen
Locatie en datum: Drie toegangswegen van Urk 
 van 8 t/m 17 mei 2019
Datum verzending: 1 maart 2019

Voor: Tijdelijke terrasvergunning 
 voor 1 dag
Locatie en datum: Polder Inn 8 juni 2019
Datum verzending: 4 maart 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzendda-

tum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift moet worden gericht aan de burgemeester en wet-
houders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Verleende drank- en horecawet 
vergunning
De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat 
zij de volgende Drank- en Horecawet vergunning heeft 
verleend:

Voor: restaurant Het Achterhuis
Locatie: Burgemeester J. Schipperkade 2 
 te Urk
Datum verzending: 5 maart 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde ver-
zenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester, 
Postbus 77, 8320 AB Urk.

Prijswinnaar
‘LED Make-Over’ 
buitengewoon gelukkig
Wiens huis is binnenkort een stuk energiezuiniger? Prijswin-
naar Emile Veld! Als winnaar van een “Led Make-Over voor uw 
woning” ontving de Lelystedeling van Werkeiland een prachtig 
LED-pakket van DTM Techniek. Deze Urker ondernemer is een 
onbetwiste verlichtingsspecialist, waarmee de woning van de winnaar niet alleen energiezuinig en slim verlicht 
zal zijn, maar vooral ook erg fraai en kleurrijk zal ogen als het buiten donker is. 

“Met deze prijs ben ik buitengewoon gelukkig,” aldus Emile Veld. “Ik hou erg van gadgets en deze LED-lampen zijn bij-
zonder fraai. Thuis ga ik meteen aan de slag. Prachtig toch dat straks via een app op mijn telefoon het licht aan gaat als 
ik thuis kom? Dat is pas thuis komen.” 
Bent u benieuwd hoe er verder bezuinigd kan worden op de energiekosten? Loop eens binnen op de kosteloze spreek-
uren voor onafhankelijk energiebespaaradvies (locatie en openingstijden van het Energieloket Flevoland). Meedoen met 
de winteractie “Kies voor warme voeten” kan ook nog. Daarbij kan er € 400 korting op woningisolatie gewonnen worden. 


