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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 15 februari 2021 tot en met 
22 februari 2021 de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het wijzigen van de 
 verleende omgevingsvergunning
Locatie: Zuidoostrak 9, 8321 MA Urk
Datum ontvangst: 17 februari 2021

Voor: het plaatsen van een schuur / carport
Locatie: Christinastraat 40, 8322 GR urk
Datum ontvangst: 17 februari 2021

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: De Hors 2, 8321 WS Urk
Datum ontvangst: 18 februari 2021

Voor: het plaatsen van een carport
Locatie: Nagel 41, 8322 AX Urk
Datum ontvangst: 21 februari 2021

Voor: het herbouwen van de schuur 
 met veranda
Locatie: Lijkant 11, 821 LK Urk
Datum ontvangst: 22 februari 20221

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RI-
VM-maatregelen voor het coronavirus na telefonische af-
spraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. 
Bel hiervoor met 0527-689868.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 15 februari 2021 tot en met 
22 februari 2021 de volgende omgevingsvergunningen heb-
ben verleend: 

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Houtrib 14, 8321 SL Urk
Datum verzending: 16 februari 2021

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 5-94, 8321 GP Urk
Datum verzending: 16 februari 2021

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Achteronder 10, 8322 AR Urk
Datum verzending: 17 februari 2021

Voor: het plaatsen van 2 delen paalscherm
Locatie: Klifweg / Slikhoogte
Datum verzending: 17 februari 2021

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Zeeasterstraat 23, 8321 XL Urk
Datum verzending: 17 februari 2021

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Jol 18, 8322 EB Urk
Datum verzending: 17 februari 2021

Voor: het verbouwen / uitbreiden 
 van de woning 
 en het kappen van 2 bomen
Locatie: Wijk 1-16, 8321 EK Urk
Datum verzending: 18 februari 2021

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 26 februari 2021 ter inzage bij de balie van het 
gemeentehuis te Urk. In verband met de maatregelen van het 
RIVM voor het coronavirus kan dit alleen na een telefonische 
afspraak. Bel hiervoor met tel. 0527-689868. Belangheb-
benden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 bezwaarschrift moet 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 besluit genomen is de adresgegevens van 
onderstaande personen, ambtshalve te wijzigen in: ‘Vertrok-
ken naar onbekend’, op grond van artikel 2.22 van de Wet 
BRP.
Uit onderzoek is gebleken dat geen gegevens over betrok-
kenen kunnen worden achterhaald betreffende het verblijf 
in Nederland, het vertrek uit Nederland noch het volgende 
verblijf buiten Nederland.

Naam Geboortedatum Datum publicatie

Bence Kun 20-09-2000 25-02-2021

Ädám Kun 29-08-1993 25-02-2021

Levente Fábián 16-12-1992 25-02-2021

Jochen Oswald 27-12-1975 25-02-2021

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van 
toezending van het besluit en publicatiedatum van deze 
krant een bezwaarschrift indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Urk, Postbus 77, 
8320 AB Urk. 

Groen ondernemen: welk 
Flevolands bedrijf verdient jouw 
stem?
Milieubewust en verantwoord ondernemen is ‘hot’. Steeds meer bedrijven en medewerkers zijn 
bewust van hun voetafdruk en de impact daarvan op de klimaatverandering. Lokaal groene onder-
nemers dragen we deze week een extra warm hart toe, jij ook? Doe mee met de challenge: Groen 
ondernemen: Welk Flevolands bedrijf verdient jouw stem?’’ Laat het weten via www.ikdoemeejijook.
nl  #ikdoemeejijook

Duurzaam ondernemen 
Steeds meer bedrijven voelen de noodzaak en dragen hun steentje bij en zoeken innovatieve oplos-
singen om energie of grondstoffen te besparen. In Flevolandse gemeenten zijn bedrijven bezig met 
innovatief duurzaam ondernemerschap. Een aantal toppers zetten we tijdens deze challenge in het 
zonnetje. Stem je ook mee? Wie is jouw favoriet?  

1 jaar, 48 challenges, 1 circulair Flevoland  
In februari staan de challenges in het teken van duurzaam ondernemen. Natuur en Milieufederatie 
Flevoland (NMFF) organiseert samen met haar lidorganisaties, overheden, bedrijven en anderen 
challenges gericht op het verkleinen van de Flevolandse voetafdruk. Wekelijks is er een nieuwe 
challenge om aan mee te doen. Aan één meedoen is al een stap in de goede richting. Want zo dragen 
we bij aan minder CO2 uitstoot en grondstofverbruik. 
Samen creëren we zo één grote challenge: www.ikdoemeejijook.nl  

Woensdag 17 maart zijn de 
Tweede Kamerverkiezingen

Veilig stemmen
Om het risico op verspreiding van corona (Covid-19) op de verkiezingsdag zo klein mogelijk te hou-
den, worden er extra maatregelen getroffen. Dit om ervoor te zorgen dat het voor jou veilig is om te 
stemmen en voor stembureauleden veilig om hun werk te doen in de stembureaus. 
Ook omdat u slechts een kort tijdsbestek in het stemlokaal bent, zijn wij van mening dat het stem-
men op deze manier veilig kan gebeuren. Uiteraard vragen wij u om als het mogelijk is, een tijdstip 
te kiezen waarop het waarschijnlijk minder druk zal zijn.

Meer kiezers in 1 gezin?
Maak dan gebruik van de volmacht. Zo wordt het minder druk in de stembureaus. Naast zijn of haar 
eigen stem, mag iedereen voor drie andere mensen met een volmacht stemmen.

Extra-stemdagen voor risicogroepen
Voelt u zich toch te kwetsbaar om op woensdag 17 maart 2021 naar het stembureau te gaan? 
Bezoek dan een van de twee vroegstembureaus die op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn ge-
opend van 07.30-21:00 uur. In de gemeente Urk zijn het Gemeentehuis en de Rehobothkerk hiervoor 
aangewezen. Deze extra-stemdagen zijn vooral voor kwetsbare personen die in alle rust hun stem 
willen uitbrengen.

Afgiftepunt briefstem
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen ook per brief stemmen. Een briefstem kan per post worden 
verstuurd of afgegeven op twee afgiftepunten:
• Gemeentehuis, Singel 9 te Urk (bij de balie in de hal)
• Servicebalie Albert Heijn, Nagel 42 te Urk

Deze afgiftepunten zijn op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12, maandag 15 én dinsdag 16 
maart geopend van 9.00-17.00 uur. Op woensdag 17 maart zijn  de afgiftepunten geopend van 
7.30-21.00 uur.


