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Verleende 
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 16 augustus 2021 tot en met 23 augustus 2021 de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het plaatsen van een speelschip
Locatie: het park Hooiland 
Datum verzending: 19 augustus 2021

Voor: het plaatsen van twee dakkapellen 
Locatie: Wijk 7-128, 8321 TE  Urk
Datum verzending: 19 augustus 2021

Voor: het plaatsen van een veranda
Locatie: Staartweg 7e, 8321 NA  Urk
Datum verzending: 19 augustus 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van  27 
augustus 2021 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 bezwaarschrift moet worden gericht 
aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB 
Urk.

Ouder? Of heb je een ouderrol? 
Dan is de oudernieuwsbrief 

van DURF! wat voor jou. 
Ieder kwartaal tips, tricks en verhalen 
van ouders, organisaties of jongeren. 

Wil jij ‘m ook in je mailbox? 
Meld je dan aan via 

https://urkdurft.nl/oudernieuwsbrief/ 

NIEUWSBRIEF
VOOR OUDERS

WIL JIJ ’M OOK IN JE MAILBOX?

Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in 
de periode van 16 augustus 2021 tot en met 23 augustus 2021 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Gammels 51, 8321 SH  Urk
Datum ontvangst: 17 augustus 2021

Voor: het bouwen van een woning
Locatie: De Reede 44, 8321 DB  Urk 
Datum ontvangst: 17 augustus 2021

Voor: het uitbreiden van het bedrijfspand
Locatie: Industrierondweg 4,  8321 EA  Urk
Datum ontvangst: 17 augustus 2021

Voor: het plaatsen van de overkapping en erfafscheiding
Locatie: Máximastraat 7, 8322 GA  Urk
Datum ontvangst: 19 augustus 2021

Voor: het wijzigen en uitbreiden van de inrichting
Locatie: Griend 7-9,  8321 MN  Urk
Datum ontvangst: 20 augustus 2021

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

Ambtshalve wijziging 
adresgegevens
Het college van burgemeester en wethouders van Urk maakt bekend, 
dat het de adresgegevens van onderstaande persoon, ambtshalve gaat 
wijzigen in: ´Vertrokken naar onbekend´.

Uit onderzoek is gebleken dat betrokkene niet meer woont op het adres 
waar hij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.

Een eventuele ambtshalve wijziging kan grote persoonlijke en/of finan-
ciële gevolgen hebben voor betrokkene. Een ieder die op de hoogte is 
van het huidige adres van onderstaande persoon, vragen wij contact op 
te nemen met de cluster burgerzaken van het gemeentehuis via tele-
foonnummer 0527-689868 of e-mail burgerzaken@urk.nl
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Belanghebbende kan tot vier weken na de verschijningsdatum van deze 
krant en publicatiedatum op de website alsnog adresaangifte doen of 
zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 77, 8320 AB Urk.  

Tijdelijke afsluiting fi etspad 
Urkerweg thv de kinderboerderij

Wat kan slachtoff erhulp Nederland voor jou betekenen? 
Het meemaken van een ernstig misdrijf, verkeersongeval of calamiteit is erg ingrijpend. Niet alleen als 
slachtoffer, maar ook als nabestaande of getuige komt er veel op je af. Misschien wil je erover praten, 
twijfel je om aangifte te doen, wil je een schadevergoeding aanvragen of kom je in het strafproces terecht. 
Slachtofferhulp Nederland staat voor je klaar en kan je verder helpen. 

Op www.urk.nl/slachtofferhulp-nederland vind je meer informatie hierover.

Wil je ook vrijwilliger worden bij Slachtofferhulp Nederland? 
Kijk dan op werkenbij.slachtofferhulp.nl/word-vrijwilliger

In verband met werkzaamheden 
rondom de Michiel de Ruyterbrug 
is er een stuk fietspad ter hoogte 
van de kinderboerderij afgesloten 
tot 1 oktober. 
Omrijden kan via de Polderwijk en 
de Oranjewijk.

Ook de bushalte aan de Urkerweg 
60 is afgesloten. In- en uitstappen 
kan bij bushalte Ransuil.


