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Ingediende aanvraag voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 22 augustus 2022 tot en met 29 augustus 
2022 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing 
is, hebben ontvangen:

Voor: het vervangen van het dak met dakkapel 
Locatie: Wijk 6 30, 8321 VB Urk
Datum ontvangst: 26 augustus 2022

Voor: het verbouwen/renoveren van het pand 
 tot appartementen
Locatie: Wijk 4 18, 8321 GC Urk
Datum ontvangst: 29 augustus 2022

De ingediende aanvraag kunnen na telefonische afspraak worden 
ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 0527- 
68 98 68.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van  22 augustus 2022 tot en met 29 augustus 
2022 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het intern verbouwen van berging naar 
 appartement en het wijzigen de voorgevel
Locatie: Handelskade 9, 8321 KB Urk
Datum verzending: 23 augustus 2022

Voor: het brandveilig gebruik van het pand
Locatie: Staartweg 35, 8322 NA Urk
Datum verzending: 29 augustus 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 
september 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 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum 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 
wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Werkzaamheden fi ets- en wandelpaden richting 
het watervalletje en rond de grote singel

Maandag 5 september begint aannemer Schagen Infra 
met de reconstructie van de fiets- en wandelpaden in 
het gebied tussen de grote singel, het zwembad en de 
sporthal richting het watervalletje en het pad vanaf de 
Vormtweg richting het watervalletje. De planning is dat 
de werkzaamheden tot medio / eind oktober duren.  

Wat gaat er gebeuren?
De schelpenpaden richting ‘het watervalletje’ en rond de 
grote singel worden grotendeels vervangen door bredere en 
duurzame betonnen paden en gedeeltelijk gerenoveerd. Op 
de website www.urk.nl staat een overzicht van de paden. 
Ook komt er een nieuwe oversteek bij de rotonde Staartweg 
/ Vormtweg. De wandelaars en fietsers krijgen in de nieuwe 
situatie voorrang waardoor een veiligere oversteek wordt 

gemaakt. Bij de nieuwe oversteek en de paden worden er 
een aantal bomen gekapt en uitgedund wat ook bijdraagt 
aan de veiligheid en overzichtelijkheid.   

Er wordt een omleidingsroute ingesteld
Tijdens de werkzaamheden worden de paden afgesloten. 
Zo kan er veilig gewerkt worden door de aannemer en kan 
het nieuwe betonpad voldoende uitharden voor een optimaal 
gebruik. Wij vragen uw medewerking hierin en doen samen 
met de aannemer ons best om de overlast zo klein mogelijk 
te houden. 

Vragen over de werkzaamheden? 
Neem dan contact op met Lucas Visser, projectleider civiel 
gemeente Urk via tel. 0527 – 68 98 68.

Aankondiging bewonersonderzoek over 
het afval- en grondstoff enbeleid 

Dit najaar vindt het tweejaarlijkse bewonersonderzoek over het 
afval- en grondstoffenbeleid plaats. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 
namens ROVA en gemeente Urk. Hiervoor ontvangen willekeurig 
gekozen adressen vanaf 6 september een brief met verzoek tot 
deelname. Deelnemen kan tot en met 3 oktober. Deelname kan 
zowel online als schriftelijk. Inwoners die niet in de steekproef zitten, 
kunnen niet deelnemen aan het onderzoek. Via deze weg informeren 
we u over het onderzoek. Als u uitgenodigd wordt om deel te nemen, 
dan stellen we het op prijs als u deelneemt. 

Vragen vooraf? Mail dan naar afval@urk.nl

Reserveer een gratis 
energiebespaar-voucher 
Het Energieloket helpt je graag met het besparen van energie. Wij bieden woningeigenaren nu een energiebespaar-
voucher ter waarde van € 20,- aan! Deze actie maakt onderdeel uit van de campagne ‘’Energie besparen doen we 
samen’’. 

Reserveer jouw gratis energiebespaar-voucher (op = op) 
1. Ga naar de website van het Energieloket www.energieloketflevoland.nl/Urk 
2. Vraag de kortingscode aan
3. Ontvang de kortingscode per e-mail en volg het stappenplan in die e-mail
4. Deze code vertegenwoordigt een waarde van €20,-.
 De verzending van de producten is gratis
5. De producten worden bij u thuis afgeleverd

Wilt u voor meer dan €20,- bestellen? Geen probleem. Na het invoeren van de code 
kunt u het restantbedrag afrekenen en wordt alles netjes thuisbezorgd.

LET OP: Al eerder een energie bespaar-voucher ontvangen? Dan is het niet mogelijk 
om nogmaals een voucher aan te vragen. Deze actie is alleen gericht op woningeigenaren. Huurders van Patrimonium 
ontvingen eerder al een energiebespaarbox. 

Energie besparen doen we samen
Wil je met meer stappen aan de gang, of jouw woning verder verduurzamen: ook dan helpen wij graag! Zo kun je bij ons 
gratis 2 weken een energiemeter lenen om te ontdekken waar onnodig energie weglekt. Wil je nog grotere stappen zetten, 
dan maken we graag een maatwerk-advies-op-maat. 

We zijn door de week dagelijks bereikbaar: 
Bel (0527- 633931), mail (energieloket@nmfflevoland.nl), chat met ons www.energieloketflevoland.nl of bezoek het 
inloopspreekuur op Urk (woensdagmiddag 14:30 tot 16:30 uur in de Bibliotheek).

OP=OP

Zaterdag 10 september
Open Monumentendag
Meer informatie in Het Urkerland van 8 september.


