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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 10 februari 2020 tot en met 18 
februari 2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure 
van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: de Steven 8, 8322 AB Urk
Datum ontvangst: 10 februari 2020

Voor: het plaatsen van een rookcontainer 
 en een rookvernietiger
Locatie: Industrierondweg 24, 8321 EC
Datum ontvangst: 10 februari 2020

Voor: het plaatsen van 4 rijwoningen 
Locatie: Emmastraat, fase 3 Oranjewijk, 8322 GS Urk
Datum ontvangst: 10 februari 2020

Voor: het plaatsen van een mobiele unit 
 afvalwaterzuivering
Locatie: Schulpengat 8, 8321 WC Urk
Datum ontvangst: 12 februari 2020

Voor: het verbouwen en het uitbreiden van een 
 bedrijfspand
Locatie: Schulpengat 18, 8321 WC Urk
Datum ontvangst: 13 februari 2020

Voor: het bouwen van 5 rijwoningen
Locatie: Emmastraat, fase 3 Oranjewijk, 8322 GS Urk
Datum ontvangst: 14 februari 2020

Voor: het bouwen van 5 rijwoningen
Locatie: Emmastraat, fase 3 Oranjewijk, 8322 GS Urk
Datum ontvangst: 14 februari 2020

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden in-
gezien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 10 februari 2020 tot en met 17 fe-
bruari 2020 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: 

Voor: het kappen van bomen
Locatie: Industrierondweg 6, 8321 EA Urk
Datum verzending: 13 februari 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 21 februari 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis te Urk. Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde 
verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen 
welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en on-
dertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB 
Urk

Kennisgeving ontwerp 
beschikking Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor:  het renoveren en verduurzamen van ‘Gemaal 
 Vissering’
Locatie:  Domineesweg 33 f

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 21 februari 2020 gedurende zes weken 
ter inzage in het gemeentehuis te Urk. Tijdens de periode van ter 
inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. 
Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden 
aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 
8320 AB te Urk, t.a.v. eenheid Dienstverlening. In deze periode 
kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is inge-
bracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende APV- en 
DHW-vergunningen

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgen-
de APV vergunningen heeft verleend:

Voor: Tijdelijke standplaats voor de Nationale 
 Ombudsman
Datum en locatie: woensdagmiddag 15 april 2020 op het pleintje
 voor het Kruidvat in Wijk 2 op Urk
Datum verzending: 14 februari 2020

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de 
volgende vergunning heeft verleend:

Voor: NNKS Danswedstrijden
Locatie en datum: Sporthal de Schelp te Urk op 7 maart 2020
Datum verzending: 17 februari 2020

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

Raadsvergadering 
27 februari 2020

Op donderdag 27 februari 2020 om 19.00 uur  wordt een openbare 
raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis te Urk. De agenda 
staat op de website www.urk.nl onder Bestuur en Organisatie.

Grof tuinafval gratis 
inleveren bij milieustraat
Op zaterdag 22 februari 2020 van 09.00 tot 12.00 uur kunt u als inwoner 
van Urk uw grof tuinafval gratis inleveren bij de milieustraat aan de Griend 
9. Maximaal één aanhanger per huishouden. 
Als u belangstelling heeft voor houtsnippers dan kunt u contact opnemen 
met de milieustraat via tel. 0527-681556.

Inloopbijeenkomst 
vervanging palenscherm 
De Noord / Pyramideweg
Dit jaar worden de palenschermen langs De Noord en de Pyramideweg ver-
vangen. Met het eerste deel van de uitvoering, het aanbrengen van zetste-
nen op diverse locaties, is inmiddels een start gemaakt. Vanaf medio maart 
volgt de vervanging van de palenschermen. 

Op woensdagavond 26 februari 2020 is er een inloopbijeenkomst. Om-
wonenden en belangstellenden zijn welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in 
de kantine van het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst lichten wij de 
plannen voor de vervanging van de palenschermen graag toe. Het is een 
vrije inloop, dus u kunt langskomen wanneer het u past. 

Jaap & Jurie 
cartoonboekje vandaag 
bij Het Urkerland

Van augustus tot december hield de gemeente Urk in samenwerking met 
de politie en VVN de Jaap & Jurie verkeersveiligheidscampagne. De opval-
lende karakters van Jaap en Jurie zijn al jaren bekend op Urk. Tijdens de 
campagne werden hun avonturen in het verkeer gedeeld via nieuwe borden 
langs de weg, social media en in een cartoonboekje. Wethouder Gerrit Post 
presenteerde het eerste Jaap & Jurie cartoonboekje op 13 februari bij Stich-
ting de Rots als afsluiting van een succesvolle campagne. Vandaag wordt 
het boekje over Urk  verspreid met Het Urkerland.

Tijdens een Jaap & Jurie bingo voor de jeugd werd het eerste Jaap & Jurie 
cartoonboekje gepresenteerd en uitgereikt. In dit boekje ervaren Jaap & Ju-
rie de situaties in het verkeer die elke weggebruiker herkent. De campagne 
is dit jaar ingezet voor meerdere doelgroepen. Jaap & Jurie vertegenwoor-
digen jongeren van 12-18, maar in de campagne is tevens de leeftijd 18+ 
meegenomen. Ook de voorbeeldfunctie van ouders is opgenomen in het 
boekje. 


