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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 27 april 2020 tot en met 4 mei 2020 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitge-
breide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een dakkapel en wijzigen gevel
Locatie: Wijk 3-9, 8321 EW Urk
Datum ontvangst: 29 april 2020

Voor: het vervangen van een schuur
Locatie: Wijk 6-24, 8321 VB Urk
Datum ontvangst: 29 april 2020

Voor het uitbreiden van de woning
Locatie: Nieuw Guineastraat 3, 8321 HK Urk
Datum ontvangst: 3 mei 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RIVM-maatregelen 
voor het coronavirus na telefonische afspraak worden ingezien bij de 
balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 0527-689868.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 27 april 2020 tot en met 4 mei 2020 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het bouwen van 2 woningen, type 2 onder 1 kap
Locatie: Christinastraat 38-40, 8322 Urk
Datum verzending:  1 mei 2020

Voor: het plaatsen van een schuur 
Locatie: Geul 27, 8321 LC Urk
Datum verzending: 1 mei 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Kubbe 12, 8322 DL Urk
Datum verzending: 1 mei 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Wijk 1-82, 8321 EN Urk
Datum verzending: 1 mei 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 
mei 2020 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. In verband 
met de maatregelen van het RIVM voor het coronavirus kan dit alleen 
na een telefonische afspraak. Bel hiervoor met tel. 0527-689868. 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: Tijdelijke reclameborden voor 
 bewustwordingscampagne energie
Datum en locatie: 4 mei tot en met 17 mei 2020 op Urk
Datum verzending: 4 mei 2020

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

Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwem-
gelegenheden
Besluit aanwijzing zwemwater

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat op 14 april 2020 
de aanwijzing van zwemwaterlocaties in oppervlaktewater voor het 
zwemseizoen 2020 is vastgesteld.

Ter inzage
Het besluit met de bijbehorende lijst van zwemlocaties in Flevoland 
2020 zijn vanaf donderdag 7 mei 2020 digitaal in te zien op de website 
www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
(OFGV) en digitaal met de bijbehorende gegevens voor iedereen op te 
vragen bij de OFGV via tel. 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Ook 

kunt u op deze manier een afspraak maken als u de documenten in 
wilt zien. Het besluit en de bijbehorende lijst van zwemwaterlocaties in 
Flevoland 2020 is voor iedereen van donderdag 7 mei 2020 tot en met 
woensdag 17 juni 2020 in te zien in het gemeentehuis van:

-  Almere, Stadhuisplein 1 in Almere. Hiervoor kunt u een afspraak 
maken via www.almere.nl of tel. 14036.

-  Dronten, De Rede 58 in Dronten. Hiervoor kunt u een afspraak ma-
ken via www.dronten.nl of tel. 140321.

-  Lelystad, Stadhuisplein 2 in Lelystad. Hiervoor kunt u een afspraak 
maken via tel. 40320.

-  Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 in Emmeloord. Hiervoor kunt 
u een afspraak maken via tel. 0527 63 3911.

-  Urk, Singel 9 te Urk. Hiervoor kunt u een afspraak maken via tel. 
0527 689868.

-  Zeewolde, Raadhuisplein 1 in Zeewolde. Hiervoor kunt u een af-
spraak maken via tel. 036 5229522.

Beroep
Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belangheb-
benden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen 
dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste 
naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep 
(motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepster-
mijn in werking en het aantekenen van beroep schorst deze inwerking-
treding niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare 
gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het 
besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor 
het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voor-
lopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via tel. 088 – 
63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2019-012771

Wilhelminapark 
niet toegankelijk 

van 
12 t/m 16 mei

Van dinsdag 12 mei tot en met vrijdag 
15 mei is het Wilhelminapark afgesloten 
omdat de paden opnieuw geasfalteerd 

worden. Heeft u vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met 
Chris Jansen, gemeente Urk via 

tel. 0527-689868. 

Energieloket Flevoland adviseert over energiebesparing
Met live-chat en met speciale haal- en brengservice voor energiemeters  

Goedkoper wonen door een lagere energierekening? Dat kan op heel veel ma-
nieren. Het beste begin is natuurlijk een maatadvies van onze onafhankelijke 
energie-adviseur. Onze spreekuren zijn momenteel tijdelijk gesloten, maar via 
onze live chatfunctie op EnergieloketFlevoland.nl staan onze energieadviseurs 
voor u klaar. Maar ook via het contactformulier. En nu u zoveel thuis bent, kunt 
u ook op zoek gaan naar energielekjes in uw woning. Wij brengen gratis op uw 
verzoek een energiemeter langs om energielekjes te ontdekken. Onze haal- en 
brengservice doet dit conform de richtlijnen van het RIVM. 

Online dienstverlening: stel uw vraag via de chat
Wat kunt u verwachten van een online onafhankelijk advies? Besparen gaat hand in 
hand met keuzes en gedrag. Samen met onze adviseur brengen we maatregelen in 
kaart voor uw woning. U kunt uw vraag live stellen aan één van onze adviseurs. Wij zijn 

dagelijks, behalve zondag, van 09.00-18.00 uur online bereikbaar via onze website. Of 
stel uw vraag via ons contactformulier . 

Thuis energielekjes ontdekken: maak gebruik van onze haal- en brengservice 
‘Ontdek je lekje’ richt zich op energiebesparing in huis. Flevolandse inwoners kunnen 
twee weken lang een gratis energiemeter lenen via het Energieloket. Zo kan elke wo-
ningeigenaar of huurder ontdekken waar je thuis onnodig elektriciteit of gas, en dus 
ook geld ‘weglekt’. 
Meld u online aan en één van onze adviseurs neemt contact met u op om een geschikt 
moment in te plannen om de energiemeter langs te brengen. Na twee weken wordt 
de energiemeter ook weer opgehaald. Lekjes ontdekken was nog nooit zo makkelijk 
geweest. Zo besparen we samen energie. Voor meer informatie, bezoek de website 
www.energieloketflevoland.nl 


