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Gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT  Urk

Postadres
Postbus 77, 8320 AB  Urk

Telefoonnummer 
(0527) 68 98 68

E-mail 
gemeente@urk.nl

Ingediende aanvraag 
voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 16 september 2019 tot en met 23 september 
2019 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van 4 rijwoningen
Locatie: Christinastraat 22-28, 8322 Urk
Datum ontvangst: 20 september 2019

De ingediende aanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de ba-
lie van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 16 september 2019 tot en met 23 september 2019 
de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het bouwen van 7 rijwoningen
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat 1-13, 8322 Urk
Datum verzending: 19 september 2019

Voor: het plaatsen van 2 noodlokalen 
 voor een periode van 5 jaar 
Locatie: Vlechttuinen 3, 8322 BA Urk
Datum verzending: 18 september 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
27 september 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het ge-
meentehuis te Urk. Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzendda-
tum 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 bezwaar-
schrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Kennisgeving Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht
Ontwerpbesluit 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor 

Omschrijving: het oprichten en in werking hebben 
 van een inrichting
Aanvrager: Agro Merchants Urk B.V.
Locatie: Abbert 10 op Urk 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende stukken zijn vanaf 
donderdag 5 september 2019 tot en met woensdag 16 oktober 2019 
voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van Urk, Singel 9 te 
Urk. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0527 
689868.

Zienswijzen 
Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen 
schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswij-
zen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a Omgevings-
dienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 
AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste 
naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het 
ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een motive-
ring bevatten. 
Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat 
van de OFGV telefoonnummer: 088 - 63 33 000 een afspraak worden 
gemaakt.

Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend 
door belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingediend of 
door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-
ten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoon-
nummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2019-
001395

Ambtshalve wijziging adresgegevens 

Het college van burgemeester en wethouders van Urk maakt bekend 
dat het voornemens is de adresgegevens van onderstaande persoon, 
ambtshalve te wijzigen in: ´Vertrokken naar onbekend´. Uit onderzoek 
is gebleken dat betrokkene niet meer woont op het adres waar hij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Een 
eventuele ambtshalve wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële 
gevolgen hebben voor betrokkene. Een ieder die op de hoogte is van 
het huidige adres van onderstaande persoon, wordt dan ook verzocht 
contact op te nemen met de cluster burgerzaken van het gemeentehuis 
via telefoonnummer 0527-689868 of e-mail burgerzaken@urk.nl

Naam Geboortedatum Datum publicatie
Mike Tiemens 02-04-2001 26-09-2019

Belanghebbende kan tot vier weken na de verschijningsdatum van 
deze krant en publicatiedatum op de website alsnog adresaangifte 
doen of zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.  

Raadsvergadering 3 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober 2019 om 19.00 uur  wordt een openbare 
raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis te Urk. U vindt de 
agenda op de website van de gemeente Urk, onder Bestuur en Orga-
nisatie. 

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

26 september 2019

Woensdag 2 oktober: Energieloket 
Flevoland helpt u op weg! 

U kunt behoorlijk wat energie en geld besparen door uw huis efficiënt 
te verlichten. Als het lukt om daglicht optimaal te benutten, heeft u 
minder verlichting nodig in huis. Kom woensdag 2 oktober 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 woningeigenaren op weg met energiebespa-
ring en het zelf opwekken van duurzame energie. Bewoners kunnen 
advies krijgen via een spreekuur, telefoon, mail of digitaal via www.
energieloketflevoland.nl  


