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Kennisgeving verlenging 
beslistermijn Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 
maximaal 6 weken:

Voor: het bouwrijp maken van fase 1 van het 
 binnendijks bedrijventerrein Port of Urk
Locaties: nabij de Domineesweg

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het feit dat 
de voor de inhoudelijke beoordeling van het bouwplan alle 
benodigde adviezen en bescheiden nog niet bekend zijn. 
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 sep-
tember 2022.

-------------------------------------------------------------

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, hebben besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 
zes weken.

Voor: het bouwen van een opslagloods
Locatie: Griend 11 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met de beoor-
deling van de ingediende gegevens met betrekking tot de 
stabiliteit van het bouwwerk. Door dit besluit is de nieuwe 
uiterste beslisdatum 15 oktober 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending 
van het besluit tegen deze besluiten bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift 
dient te worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders, postbus 77, 8320 AB  Urk.
  

Energietoeslag voor lage inkomens 

Kennisgeving beschikking Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht vergunning hebben verleend:

Voor: een revisievergunning
Locatie: Griend 7 en 9, 8321 MN te Urk

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 19 augustus 2022 gedurende zes weken ter inzage 
in het gemeentehuis te Urk. De aanvraag, de beschikking en de 
bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet 
gewijzigd.

• Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp 

beschikking.
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid 

advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver-

weten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp 
beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht ten-
zij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voor-
lopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht 
voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in twee-
voud worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bij-
komende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 8 augustus 2022 tot en met 15 augus-
tus  2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toe-
passing is, hebben ontvangen:

Voor: ontheffing van het bestemmingsplan voor
  een periode 5 jaar voor het het bouwen van
 boten langer dan 25 meter
Locatie: Griend 11, 8321 MN Urk
Datum ontvangst: 9 augustus 2022

Voor: het plaatsen van een zon- en regenscherm
Locatie: Wijk 2 15b, 8321 EP Urk
Datum ontvangst: 9 augustus 2022

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

Verleende wet op de kansspelen-, 
algemene plaatselijke verordening- 
en collectevergunningen

De burgemeester/ het college van de gemeente Urk maakt bekend 
dat zij de volgende vergunningen heeft verleend:

Voor: Collectevergunning aan Pax Kinderhulp
Datum collecte: week 22 in 2023
Datum verzending: 3 augustus 2022

Voor: Evenementenvergunning Kunst op Locatie
Datum en locatie: 27 augustus 2022 in het Oude Dorp van Urk
Datum verzending: 11 augustus 2022

Voor: Evenementenvergunning family fair
Datum en locatie: 10 september 2022 in het 
 Wilhelminapark van Urk
Datum verzending: 11 augustus 2022

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. 

De afgelopen maanden zijn de energieprijzen fors gestegen, 
daardoor moeten huishoudens hogere energierekeningen 
betalen. Het Rijk gaat voor alle huishoudens een deel van 
de rekening betalen. Daarnaast krijgen huishoudens met 
een laag inkomen een extra vergoeding via een éénmalig 
geldbedrag.  

Wat is de energietoeslag? 
Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de 
energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te 
helpen, is er voor mensen met een laag inkomen nu de 
energietoeslag. Dit is een bedrag van € 800,00 netto per 
huishouden. Iedereen waarvan wij weten dat die waarschijnlijk 
recht hebben op de toeslag, heeft die al ontvangen. De 
toeslag kan door iedereen worden aangevraagd. U moet wel 
aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunt u vinden op 
onze website, www.urk.nl/energietoeslag. 

Blauwalg
Door de bijzonder warme 

weersomstandigheden kan er blauwalg 
voorkomen op de Urker stranden en het 
speelbos. Omdat dit sterk afhankelijk is 

van het actuele weer, is het handig 
om dit zelf in de gaten te houden 
via https://www.zwemwater.nl/ 
of onze social mediakanalen.


