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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 25 januari 2021 tot 
en met 1 februari 2021 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het verbouwen van een woning
Locatie: Wijk 2-63, 8321 ES Urk
Datum ontvangst: 26 januari 2021

Voor: het realiseren van een 
 verdiepingsvloer binnen 
 bestaande vriescel
Locatie: Noordgat 1, 8321 ME Urk
Datum ontvangst: 29 januari 2021

Voor: het bouwen van een bedrijfspand
Locatie: De Riepel, 8321 Urk
Datum ontvangst: 29 januari 2021

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Zeeasterstraat 23, 8321 XL Urk
Datum ontvangst: 1 februari 2021

Voor: het wijzigen van de voorgevel 
Locatie: Grindrug 17, 8321 LP Urk
Datum ontvangst: 1 februari 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.

Verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal

• STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Urk maakt bekend dat het bij de 
aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 
een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:
     
A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag 
 VOLMACHTBEWIJS
 1. Bij bureau verkiezingen van het gemeentehuis van 

de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar 
voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen 
stemmen.

 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 
2021 door de kiezer worden ingediend bij de burge-
meester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 
1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

 Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door 
de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of 
door de kiezer in het buitenland aan wie het is toe-
gestaan om per brief te stemmen.

 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemach-
tigde op te treden, moet op maandag 1 februari 
2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied 
waarvoor de verkiezing geldt.

 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemach-
tigde een volmachtbewijs.

 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te 
trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de 
 STEMPAS of KIEZERSPAS
 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde ge-

meente als kiezer is geregistreerd, machtigen om 
voor hem/haar te stemmen.

 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de 
stempas of kiezerspas en laat de kaart door de ge-
machtigde medeondertekenen.

 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs 
omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemach-
tigde over.

 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit 
kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van 
het stembureau laten zien.

 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezet-
te stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van 
de stemming.

 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de 
stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van 
een stem door de gemachtigde, door de volmacht-
gever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aan-
nemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen 
stem te worden uitgebracht.

• STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Urk maakt bekend dat het bij de 
aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 
een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in 
een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:
     
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij bureau verkiezingen van het gemeentehuis van 

de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar 
voor verzoekschriften om in een willekeurig stembu-
reau aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien 
reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 
2021 door de kiezer worden ingediend bij de burge-
meester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 
1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de 
verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer 
in het buitenland per brief aan de stemming te mo-
gen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas 
verstrekt.

B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stem-

pas, doch uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 17.00 
uur de stempas over te leggen bij bureau verkiezin-
gen van het gemeentehuis van zijn/haar woonplaats 
waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is 
geregistreerd.

2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de 
verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer 
in het buitenland per per brief aan de stemming te 
mogen deelnemen.

3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas 
verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet 
worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw 
kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. 
Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9
8321 GT Urk

Plaats: Urk
Datum: Maandag 1 februari 2021

De burgemeester voornoemd,
C.H. van den Bos

Nieuws van het Energieloket
• Week van Circulaire Economie: Support jouw lokale ondernemer
 Challenge: 1 februari – 7 februari 

Meehelpen aan een duurzame economie in jouw regio? Doe mee aan de challenge: ‘’Week van 
Circulaire Economie: Support jouw lokale duurzame ondernemer’’. Zo ondersteun je de lokale 
ondernemers en verklein jij jouw  Flevolandse voetafdruk. Doe je mee? Meld je aan: www.
ikdoemeejijook.nl  #ikdoemeejijook  

Koop meer lokaal en kies duurzaam
Hoe lokaler, hoe duurzamer. Transport draagt flink bij aan de CO2-uitstoot. Door meer lokaal te kopen 
zijn er minder vervuilend vervoerskilometers nodig. En kies gelijk voor duurzame producten! Zo ver-
klein je jouw Flevolandse voetafdruk. 

1 jaar, 48 challenges, 1 circulair Flevoland  
Alle challenges in februari staan  in het teken van duurzaam ondernemen. Natuur en Milieufederatie 
Flevoland (NMFF) organiseert samen met haar lidorganisaties, overheden, bedrijven en anderen chal-
lenges 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 daardoor draag je 
bij aan minder CO2 uitstoot en grondstofverbruik. Samen creëren we zo één grote challenge: www.
ikdoemeejijook.nl  

• Doe mee met ‘warmetruiendag’! 
 Trek 5 februari een warme trui aan en scoor gratis thermocard

Het is winter en dat gaat ons niet in de koude kleren zitten. Om het toch een beetje warm te 
houden, doet de Natuur en Milieufederatie Flevoland op vrijdag 5 februari 2021 mee met de 
vijftiende editie van ‘’warmetruiendag’’. Deze Nederlands, misschien wel koudste, feestdag is 
gelanceerd als bewustwordingscampagne om energie te besparen. Iedereen kan meedoen. 
Trek alles uit de kast, elke trui telt! Zet de verwarming lager, trek een warme trui aan en be-
spaar 6% energie, en dus 6% CO2 per graad! Doe mee en scoor jouw gratis thermocard. Kijk 
op: energieloketflevoland.nl/acties

Meedoen aan ‘’warmetruiendag’’ is een mooi gebaar, met als beloning een gratis thermocard. Het 
Energieloket Flevoland geeft u de hele winter tips voor warme voeten. Neem gerust contact op voor 
onafhankelijk energie advies (mail, telefoon, chat): energieloketflevoland.nl/contact

Gewijzigde afvalinzameling voor 
Biddag voor de Visserij 
Op woensdag 10 februari is het biddag voor de visserij. Op deze dag worden geen afval en grondstof-
fen ingezameld in de gemeente Urk. De containers worden op een andere dag geleegd.

• De afvalinzameling van woensdag 10 februari wordt verplaatst naar zaterdag 13 februari.  

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u 
daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Elke inzameldag een herinnering ontvangen? Dat kan!
Wist u dat u in de ROVA-app ook een herinnering kunt instellen? Hierdoor krijgt u bijvoorbeeld de 
avond voor de inzameldag een berichtje op uw telefoon. Ook op gewijzigde inzameldagen rond feest-
dagen. Zo vergeet u nooit meer de container op tijd aan de straat te zetten. De ROVA-app is te down-
loaden in de Apple Appstore of de Google Play Store.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77 of 
www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 
uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Wijzigiging openingstijden 
gemeentehuis 10 februari   
Woensdag, 10 februari, is het gemeentehuis gesloten en telefonisch niet bereikbaar 
in verband met Biddag voor de visserij. 
Donderdag 11 februari vanaf 09.00 uur zijn wij u weer graag van dienst volgens afspraak 
op de normale tijden. Door de coronamaatregelen geldt nog steeds dat u eerst een afspraak 
maakt. Ga daarvoor naar de website www.urk.nl en plan uw afspraak!


