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Verleende 
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 18 maart 2019 
tot en met 25 maart 2019 de volgende omgevingsver-
gunningen hebben verleend: 

Voor: het bouwen van een 
 vrijstaande woning
Locatie: Bernhardstraat 8, 8322 GL Urk
Datum verzending: 20 maart 2019

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Rotholm 39, 8321 DH Urk
Datum verzending: 21 maart 2019

Voor: het bouwen van een 
 vrijstaande woning
Locatie: Bernhardstraat 12, 8322 GL Urk
Datum verzending: 25 maart 2019

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Beatrixstraat 7, 8322 GC Urk
Datum verzending: 25 maart 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van 29 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 
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
De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend 
dat hij voor de volgende APV vergunningen heeft ver-
leend:

Voor: Tentenkamp buurtvereniging 
 De Blauwe Zeemolen
Locatie en datum: Grasveld voor gemeentehuis 
 aan de Damlaan van 
 13 tot 19 juli 2019
Datum verzending: 20 maart 2019

Voor: Plaatsen van een tijdelijke tent
Locatie en datum: Terras Het Haventje van Urk, 
 plaatsen 29 maart, 
 verwijderen 1 april 2019
Datum verzending: 21 maart 2019

Voor: Tentenkamp buurtvereniging 
 Schouwdouwers
Locatie en datum: Grasveld en weg en parkeervakken 
 aan de Schouw van 
 12 tot 18 juli 2019
Datum verzending: 26 maart 2019

Voor: Evenement Reddingbootdag
Locatie en datum: Domineesweg 33I en 
 Evert Bakkerkade op 11 mei 2019
Datum verzending: 26 maart 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, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij 
de volgende APV vergunning heeft verleend:
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Spreekuur Energie-
loket op 3 april 
Woensdag 3 april: Kom met al uw energievragen naar 
het spreekuur!
Wilt u advies over zonnepanelen, energiebesparing, isola-
tie of bent u benieuwd van welke subsidies u gebruik kunt 
maken? Bent u op zoek naar lokale bedrijven of wilt u een 
handige checklist voor het aanvragen van offertes? Ener-
gieloket Flevoland helpt! Bewoners kunnen iedere eerste 
en derde woensdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur 
het spreekuur bezoeken voor onafhankelijk energie-advies 
in de hal van het gemeentehuis.  

Werkzaamheden fietspad 
rotonde Arie de Wit-brug 
Het fietspad om de rotonde van de Arie de Wit 
brug wordt voorzien van een coating. De coating 
moet bijdragen om het wegdek van het fietspad 
stroever te maken. Maandag 1 april wordt het 
asfalt gereinigd en dinsdag 2 april wordt de co-
ating aangebracht als het weer het toelaat. Tij-
dens het aanbrengen is er maar een helft van het 
fietspad beschikbaar. Wij vragen u hier rekening 
mee te houden en uw snelheid aan te passen en 
desnoods af te stappen. Het verkeer wordt door 
verkeersregelaars geregeld. Voor vragen kunt u 
terecht bij de heer H. van Otterloo, tel. 689868.

Voor: Plaatsen van tijdelijke reclameborden 
 t.b.v. Danscentrum Artistique
Locatie en datum: Drie toegangswegen van Urk 
 van 8 t/m 17 mei 2019
Datum verzending: 26 maart 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzend-
datum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift moet worden gericht aan de burgemeester en wet-
houders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Aanwijziging gehandicapten-
parkeerplaats Lacon 

Burgemeester en Wethouders van Urk hebben besloten om 
ten behoeve van een bewoner van de Lacon een niet open-
bare parkeerplaats aan te wijzen. De parkeerplaats wordt 
gesitueerd op het wegdek ter hoogte van het pand Lacon 
52. Ter aanduiding zal een verkeersbord E6 met onderbord 
met kenteken worden geplaatst.

Verkeersbesluit en stukken, die redelijkerwijs nodig zijn 
voor de beoordeling, liggen vanaf  2 april 2019 gedurende 
zes weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage 
bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Singel 
9 te Urk.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes 
weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift 
(voorzien van naam, adres, datum, handtekening, om-
schrijving van besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt 
en redenen van bezwaar) indienen bij het College van Bur-
gemeester en Wethouders, Postbus 77, 8320 AB, URK. U 
wordt verzocht op de brief “bezwaar” te vermelden. Te-
vens kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB, ZWOLLE, ver-
zoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Wijziging ondermandaatregeling 
Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek
Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat de 
directeur van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi & 
Vechtstreek (OFGV) op 6 maart 2019 het “ Onderman-
daatbesluit OFGV inzake Urk 2019” heeft vastgesteld. 
Het ondermandaatbesluit is aangepast in verband met 
het wijzigen van de organisatiestructuur van de OFGV. 
Het betreft een aanpassing van de omschrijving van de 
teamleiders. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Dit be-
sluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na 
die van deze bekendmaking Het mandaatbesluit ligt ter 
inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Grof tuinafval gratis
inleveren bij Milieustraat 
op 30 maart
Heeft u uw tuin al gesnoeid? Op zaterdag 30 maart 
2019 van 09.00 tot 12.00 uur kunnen inwoners van 
Urk hun grof tuinafval gratis inleveren bij de mili-
eustraat aan de Griend. Maximaal één aanhanger 
per huishouden. Als u belangstelling heeft voor 
houtsnippers dan kunt u contact opnemen met de 
milieustraat via tel. 0527-681556.

Gratis compost voor 
inwoners Gemeente Urk  
De gemeente Urk en ROVA nodigen de inwoners van 
Urk uit om gratis compost op te halen tijdens de lande-
lijke compostdag op zaterdag 30 maart. Met deze actie 
willen wij u bedanken voor uw inspanning om het groen-
te-, fruit- en tuinafval (gft) goed te scheiden! Alleen goed 
gescheiden gft-afval kan worden gerecycled tot duurzame 
producten zoals groen gas en compost. 

Wanneer en waar?
Op zaterdag 30 maart kunt u tussen 8.00 uur en 12.00 
uur compost ophalen op de milieustraat Sortas Recycling, 
Griend 9 op Urk. 

Let op! 
• Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, OP=OP!
• Maximaal twee zakken compost per voertuig.

U moet zich op de locatie kunnen identificeren als inwoner 
van de gemeente. Op www.rova.nl/compostdag staat 
alle informatie over de actie vermeld.

Het begint met afval scheiden!
Veel van ons afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. 
Van glas, oud papier en plastic verpakkingen maken we 
bijvoorbeeld nieuw glas, nieuw papier en allerlei plastic 
producten. Ook gft-afval kunnen we recyclen tot nieuwe 
duurzame producten, zoals groen gas en compost. Maar 
wàt we ook maken van uw afval, het kan alleen worden 
gerecycled als u thuis uw afval scheidt, we hebben uw 
hulp dus hard nodig. 

Asbest eraf, zonnepanelen erop
Subsidieregeling per 1 april
Vanaf 1 april is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor 
het plaatsen van zonnepanelen na het saneren van een 
dak met asbest. Met deze subsidie hoopt de provincie twee 
vliegen in één klap te kunnen slaan.

Voor 2025 moeten namelijk alle daken van woningen, be-
drijven en (overheids-)instellingen asbestvrij zijn. In Fle-
voland zijn er ongeveer 10 duizend panden, die mogelijk 
nog asbest bevatten. Tegelijkertijd wil de provincie de op-
wek van duurzame energie door haar inwoners stimuleren. 
Daarom is er nu 1,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar 
voor de regeling Van Asbest naar Duurzaam Dak. Gedepu-
teerde Jop Fackeldey: “In Flevoland maken we praktisch 
werk van de energietransitie. Deze subsidie helpt mensen 
die toch al van hun asbestdak af moeten aan meer duur-
zame energie én verlaagt de energierekening. De energie-
transitie: dat doen we samen slim!”

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een subsidie is het plaat-
sen van zonnepanelen in combinatie met saneren de groot-
ste voorwaarde. Hiervoor is een basisbedrag van  € 500,- 
beschikbaar, met daarnaast € 6,50 per vierkante meter 
dakoppervlakte. Voor daken groter dan 250 m2 geldt een 
bedrag van € 4,50 per vierkante meter. En wordt er naast 

het plaatsen van zonnepanelen ook isolatie aangebracht 
op het dak, dan komt er nog € 2,- per vierkante meter bij. 
Er geldt per eigenaar een maximum van € 25.000. Mocht 
het dak niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonne-
panelen, dan mogen de panelen ook op een ander dak 
geplaatst worden.

Terugwerkend
De regeling geldt niet alleen voor gebouwen die nog ge-
saneerd moeten worden, maar ook voor gebouwen die na 
1 januari 2016 gesaneerd zijn. Mochten de eigenaren van 
die panden alsnog zonnepanelen met eventuele isolatie 
willen laten plaatsen, dan kunnen zij ook een subsidie 
aanvragen. De subsidie kan worden aangevraagd via de 
website van de provincie.


