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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 22 juli 2019 tot en met 29 juli 
2019 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure 
van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van 9 rijwoningen
Locatie: Margrietstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 
 en 17, 8322 Urk
Datum ontvangst: 25 juli 2019

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie: Schulpengat 5, 8321 WC Urk
Datum ontvangst: 26 juli 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 22 juli 2019 tot en met 29 juli 
2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het aan-  en verbouwen van de woning
Locatie: Boterbloemstraat 20, 8321 XH Urk
Datum verzending: 23 juli 2019

Voor: het starten van een internetwinkel
Locatie: Harderbank 2, 8321 RP Urk
Datum verzending: 23 juli 2019

Voor: het bouwen van 12 grondgebonden 
 woningen en 6 appartementen
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat 15-43, 
 8322 Urk
Datum verzending: 24 juli 2019

Voor: het plaatsen van een erfafscheiding 
Locatie: Beug 67, 8322 DN Urk
Datum verzending: 24 juli 2019

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Lange Dam 100, 8321 XS Urk
Datum verzending: 24 juli 2019

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Bernhardstraat 18, 8322 GL Urk
Datum verzending: 29 juli 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 1 augustus 2019 ter inzage tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis te Urk. Belanghebbenden 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 ge-
motiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift 
moet worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.
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(06) 22 00 45 14

1 augustus 2019

Duurzaamheidsspreekuur 
7 augustus 
Woensdag 7 augustus: Bezoek het maandelijkse energie spreekuur
Bent u van plan om zonnepanelen aan te schaffen? Wilt u meer weten over de moge-
lijkheden van een warmtepomp of zonneboiler? Of wilt u weten welke financieringsmo-
gelijkheden er zijn? Kom woensdag 7 augustus naar het spreekuur van 14:30 – 16:30 
uur voor onafhankelijk energie-advies. U bent van harte welkom in het gemeentehuis. 

Energieloket Urk
Het Energieloket helpt online woningeigenaren op weg met energiebesparing en het 
zelf opwekken van duurzame energie. Bewoners kunnen advies krijgen via een spreek-
uur, telefoon, mail of digitaal. Bekijk voor online advies, meer informatie, nieuws en 
activiteiten in uw gemeente op www.energieloketflevoland.nl

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag. Energieloket Flevoland helpt!

Werkzaamheden aan 
de Arie de Witbrug op Urk
Donderdag 1 augustus 07.00 uur tot uiterlijk vrijdag 2 augustus 17.00 uur

Omleidingsroute voor scheepvaart en wegverkeer
Scheepvaart is volledig gestremd tijdens de werkzaamheden.

Reisinformatie wegverkeer
Verkeer van Urk naar Tollebeek op de Urkerweg moet omrijden. Dit kan via de Singel 
en de Staartweg. Verkeer van Tollebeek naar Urk op de Urkerweg wordt niet gehinderd. 
Ook verkeer van en naar het Toppad kan gewoon doorgang vinden. Ook het verkeer dat 
de Arie de Witbrug wil oversteken (inclusief voetgangers en (brom)fietsers) moet omrij-
den. Verkeer van en naar het industrieterrein kan gebruik maken van de Domineesweg.

Werkzaamheden
Er wordt een lager vervangen in de brug. Hiervoor wordt gewerkt met een grote hijs-
kraan, vanaf zowel het water als via de weg.


