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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 11 januari 2021 tot 
en met 18 januari 2021 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het tijdelijk plaatsen van 
 een kantoorunit
Locatie: Oostwal 3, 8321 WK Urk
Datum ontvangst: 12 januari 2021 

Voor: het plaatsen van een luifel
Locatie: Klifweg 2, 8321 EJ Urk
Datum ontvangst: 14 januari 2021

Voor: het wijzigen van de gevels
Locatie: Wijk 5-98, 8321 GP Urk
Datum ontvangst: 15 januari 2021

Voor: het plaatsen van een dakkapel 
Locatie: Jol 18, 8322 EB Urk
Datum ontvangst: 18 januari 2021

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de 
RIVM-maatregelen voor het coronavirus na telefonische 
afspraak worden ingezien bij de balie van het gemeente-
huis. Bel hiervoor met 0527-689868.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 11 januari 2021 tot 
en met 18 januari 2021 de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend: 

Voor: het plaatsen van een overkapping en 
 het vernieuwen van de schuur
Locatie: Het Ruim 6a, 8322 AL Urk
Datum verzending: 13 januari 2021

Voor: het uitbreiden va de woning
Locatie: Achteronder 40, 8322AR Urk
Datum verzending: 18 januari 2021

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie: Marsdiep 13, 8321 MC Urk
Datum verzending: 18 januari 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 22 januari 2021 ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis te Urk. In verband met de maatrege-
len van het RIVM voor het coronavirus kan dit alleen na 
een telefonische afspraak. 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 be-
vatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar 
maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB 
Urk.

Kennisgeving verlenging 
beslistermijn Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

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

Voor: het uitbreiden van een woning
Locaties: Zuiderzand 2

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het 
feit dat er een nieuw bouwplan is ingediend waardoor 
er meer tijd nodig is voor een inhoudelijke beoorde-
ling. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 
4 maart 2021. Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de 
datum van verzending van het besluit tegen dit besluit 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden on-
dertekend en bevat tenminste naam en adres van de in-
diener, 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.  

Ambtshalve wijziging 
adresgegevens 

Het college van burgemeester en wethouders van Urk 
maakt bekend dat het de adresgegevens van onder-
staande personen, ambtshalve gaat wijzigen in: ´Vertrok-
ken naar onbekend´. Uit onderzoek is gebleken dat be-
trokkenen niet meer wonen op het adres waar zij volgens 
de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. 
Een eventuele ambtshalve wijziging kan grote persoon-
lijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. 
Een ieder die op de hoogte is van het huidige adres van 
onderstaande personen, wordt dan ook verzocht con-
tact op te nemen met de cluster burgerzaken van het 
gemeentehuis via tel. 0527-689868 of e-mail burgerza-
ken@urk.nl

Naam Geboortedatum Datum publicatie
Bence Kun 20-09-2000 21-01-2021
Ádám Kun 29-08-1993 21-01-2021
Levente Fábián   16-12-1992 21-01-2021
Jochen Oswald 27-12-1975 21-01-2021

Belanghebbenden kunnen tot vier weken na de ver-
schijningsdatum van deze krant en publicatiedatum op 
de website alsnog adresaangifte doen of hun zienswijze 
kenbaar maken bij het college van burgemeester en wet-
houders, Singel 9, 8321 GT Urk. 

Verleende APV- en 

DHW-vergunningen

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

Voor: Collectevergunning aan 
 muziekvereniging Valerius  
Datum: week 17 in 2021
Datum verzending: 18 januari 2021

Voor: Collectevergunning aan 
 Interkerkelijke Stichting 
 Ethiopië/Eritrea
Datum: 25 december 2021
Datum verzending: 18 januari 2021

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde 
verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift 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 duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter 
om een voorlopige voorziening. Het adres van de voorzie-
ningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 
2035, 8203 AA Lelystad. 

Opbrengst collecte

Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea 
€123.798,33

Vul de enquête in van de Fietsersbond en 
denk mee over het fi etsen in jouw buurt
De leden van de Fietsersbond van de afdeling Flevoland gaan een regionale fietsvisie maken. Inmid-
dels zijn door corona nog meer mensen gaan fietsen. En ook denken mensen veel meer na over de 
inrichting van het verkeer en de inrichting van de openbare ruimte. Deze onderwerpen zetten aan tot 
verder nadenken hoe de toekomst voor de fietser hier in Flevoland kan worden.

Om een goede visie te maken heeft de Fietsersbond input nodig van de inwoners van Flevoland. Deel 
jouw concrete ervaringen over wat jij als fietser goed vindt in je provincie en gemeente, en waar je 
mogelijkheden tot verbeteringen ziet. De resultaten worden gedeeld met de gemeente, zodat zij ook 
op de hoogte zijn over wat goed gaat en waar verbeterpunten zijn. Je kunt daaraan bijdragen door de 
onderstaande enquête in te vullen. Het kost ongeveer 10-15 minuten en het is een anonieme enquête. 
Dit is de link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/NKYS6ZS

Kijkdag zwerffi  etsen gemeente Urk bij 
Concern voor Werk gaat niet door 
Zwerffietsen worden verzameld en blijven vervolgens drie maanden in beheer bij onze gemeente. Na 
de wettelijke bewaartermijn van 90 dagen vervalt het eigendomsrecht van de gevonden fietsen. Als 
extra service organiseert Concern voor Werk 4x per jaar een kijkdag
De eerstvolgende kijkdag, gepland op donderdag 28 januari 2021 van 9.00-15.00 uur, wordt voorlopig 
uitgesteld in verband met de maatregelen rondom het coronavirus.

Tip. Bent u uw fiets kwijt? Kijk dan ook op de website gevonden voorwerpen.

Tips van het Energieloket
• Check jouw isolatie – Scoor gratis thermocard!

Benieuwd of jouw woning voldoende geïsoleerd is? Doe mee aan de challenge: ‘Check jouw 
isolatie, scoor een thermocard’. Zo verkleinen we onze Flevolandse voetafdruk via: www.ik-
doemeejijook.nl  #ikdoemeejijook 

Thermocard: check jouw woningisolatie
Ontdek het zelf met de thermocard en weet binnen enkele minuten of je woning voldoende geïsoleerd 
is. Deze kaart is voorzien van een speciale thermometer, die de temperatuur binnen van de buiten-
muur meet. Doe mee aan deze challenge! Check je woningisolatie en scoor een gratis thermocard. 

• Verwarm op lage temperatuur – Doe de 50-gradentest! 
Is uw huis klaar voor verwarmen op een lage temperatuur? Neem de proef op de som. Hoe? 
Verlaag twee weken lang de temperatuur van uw CV-ketel naar 50 graden en ervaar of de 
temperatuur nog aangenaam wordt in huis. Krijgt u het huis niet comfortabel verwarmd? Ener-
gieloket Flevoland adviseert!

In 2050 alle huizen in Nederland aardgasvrij 
De overheid wil dat alle huizen in Nederland in 2050 van het aardgas af zijn. Daarom stappen steeds 
meer Nederlanders over naar andere manieren van verwarmen. Bijvoorbeeld met een duurzaam 
warmtenet of een (hybride) warmtepomp. Deze technieken werken met een lagere temperatuur van 
het verwarmingswater dan de huidige cv-ketels. In plaats van 70 of 80 graden, verwarmen zij het 
water tot hooguit 50 graden.  

Om uw huis met die lage temperatuur goed warm te krijgen, moeten er twee dingen in orde zijn:
o Uw huis moet goed genoeg geïsoleerd zijn.
o Uw verwarming (het afgiftesysteem) moet voldoende warmte kunnen afgeven. Vloer- of wand-

verwarming zijn hiervoor gemaakt, maar ook uw huidige radiatoren of convectoren kunnen ge-
schikt zijn of geschikt worden gemaakt. 

Advies op maat
Wilt u meer informatie over verwarmen op lage temperatuur? Bel, mail of chat met het Energieloket 
Flevoland

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen 
met het OV? Maak gebruik van het 
telefonisch spreekuur
De maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers, die meer willen weten over reizen met het open-
baar vervoer, zijn helaas tot nader orde geannuleerd. De coronamaatregelen laten het niet toe. Met uw 
vragen over het gebruik van het OV kunt u wel terecht tijdens het telefonisch spreekuur.

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u 
meer weten over de coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement, 
keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe 
het werkt? Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. 

U kunt van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met tel. 038-303 70 10. Meer 
informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur. De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!


