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Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 18 juli 2022 tot en met 25 juli 2022 
de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het bouwen van een kinderboerderij
Locatie: Piet Heinallee1, 8323 BC Urk
Datum verzending: 19 juli 2022

Voor: het wijzigen van de reeds verleende 
 omgevingsvergunning voor het herbouwen 
 van de woning
Locatie: Wijk 2 19, 8321 EP Urk
Datum verzending: 20 juli 2022

Voor: het bouwen van een dakopbouw
Locatie: Almerelaan 1b, 8321 JA Urk
Datum verzending: 21 juli 2021

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Wijk 4 7, 8321 GC Urk
Datum verzending: 21 juli 2022

Voor: het bouwen van een berging
Locatie: Wijk 6 87, 8321 VE Urk
Datum verzending: 25 juli 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 29 juli 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te 
Urk. U kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 
0527-689868

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum te-
gen 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 bur-
gemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de be-
slistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het dempen van een verbindingssloot en 
 het bouwen van een bassin
Locaties: nabij Keteldiep 7, 8321 MH Urk

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het feit dat de 
voor de inhoudelijke beoordeling van het bouwplan alle benodig-
de adviezen en bescheiden nog niet bekend zijn. Door dit besluit 
is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 september 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het 
besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het 
bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders, postbus 77, 8320 AB  Urk.  

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 18 juli 2022 tot en met 25 juli 2022 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepas-
sing is, hebben ontvangen:

Voor: het uitbreiden van het schoolplein
Locatie: Almerelaan 19, 8321 JA Urk
Datum ontvangst: 21 juli 2022

Voor: het bouwen van zes bedrijfsunits
Locatie: nabij Malzwin 10a,b,c, 8321 MX Urk
Datum ontvangst: 21 juli 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak wor-
den ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 
0527689868.


