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Ingediende aanvraag voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 27 januari 2020 tot 
en met 3 februari 2020 de volgende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het uitbreiden van het bedrijfspand
Locatie: de Meer 10, 8321 MT Urk
Datum ontvangst: 28 januari 2020

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren 
worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 27 januari 2020 tot 
en met 3 februari 2020 de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend: 

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Wijk 6-19, 8321 VA Urk
Datum verzending: 28 januari 2020

Voor: het vervangen van de 
 dakelementen 
 voor 45 woningen 
Locatie: Noorderpalen 2-58, 
 1-19 en 65-75, 
 8321 CN Urk
Datum verzending: 29 januari 2020

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Surinamestraat 2, 8321 HT Urk
Datum verzending: 30 januari 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 7 februari 2020 ter inzage tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis te Urk. Belang-
hebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde ver-
zenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, dui-
delijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en 
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het be-
zwaarschrift moet worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Verleende APV- en DHW-
vergunning

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

Voor: Gewijzigde collectevergunning 
 aan Stichting Ontmoeting
Datum en locatie: week 50 in 2020 huis-aan-huis 
 op Urk
Datum verzending: 30 januari 2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde 
verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift moet worden gericht aan de burgemees-
ter of het college, Postbus 77, 8320 AB Urk. Wilt u de 
beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel dui-
delijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een 
voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningen-
rechter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 
8203 AA Lelystad. 

Gewijzigde afvalinzameling 
voor Biddag voor de Visserij 
Op woensdag 12 februari is het biddag voor de visserij. Op deze dag worden geen afval en grond-
stoffen ingezameld in de gemeente Urk. 

De afvalinzameling van woensdag 12 februari wordt verplaatst naar zaterdag 15 februari.  

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u 
daarom de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur aan de straat te zetten. Meer infor-
matie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek 
op ROVA in de Appstore). 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, tel. (038) 427 37 77 of 
www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 
20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Straatverlichting Zeewijk
Vanaf 5 februari wordt de straatverlichting in de Zeewijk, fase 4 vervangen door Heijmans. Er wordt 
een nieuw type LED-verlichting geplaatst. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Urk via WhatsApp (06-13567971), bel 
(0527) 689868 of mail naar gemeente@urk.nl.

Wijziging openingstijden 
gemeentehuis en zwembad 12 februari
Woensdag, 12 februari, is het gemeentehuis gesloten en telefonisch niet bereikbaar in verband met 
Biddag voor de visserij. Ook zwembad ’t Bun is de hele dag gesloten.

Donderdag 13 februari vanaf 09.00 uur zijn wij u weer graag van dienst.

Zwemkaartjes kerstbomen/vuurwerk-
afvalactie nog een week geldig
De gratis zwemkaartjes voor zwembad ’t Bun die zijn uitgedeeld aan de mensen die kerstbomen 
en vuurwerkafval hebben ingeleverd, zijn nog geldig tot en met vrijdag 14 februari 2020.


