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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 29 november 2021 tot en 
met 6 december 2021 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voor-
bereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Waaiershoek 45, 8321 BH Urk
Datum ontvangst: 30 november 2021

Voor: het realiseren van een balkon 
 aan de voorzijde van de woning
Locatie: Wijk 1 40a, 8321 EL Urk
Datum ontvangst: 30 november 2021

Voor: het inrichten van een testlocatie
Locatie: Klifweg 12, 8321 EJ Urk
Datum ontvangst: 3 december 2021

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak 
worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel 
hiervoor met 0527- 689868.

Ruimere openstelling, 
we horen graag welke dag 
uw voorkeur heeft 
Sinds mei 2020 werken we bij de publieksbalie op afspraak. Het was voor u 
maar ook voor de medewerker even wennen omdat we vrije inloop gewend 
waren. We zien wel de voordelen hiervan.

Het heeft ervoor gezorgd dat:

• er ruimere openingstijden zijn;
• we langer telefonisch bereikbaar zijn;
• er aandacht én tijd voor u is tijdens de afspraak;
• de wachttijden zo goed als verdwenen zijn;
• het duidelijk is wat er nodig is bij uw afspraak, bijvoorbeeld 
 een pasfoto of een formulier;
• u zelf een afspraak kunt maken op ieder moment van de dag 
 via www.urk.nl

Opties
We zijn nu elke werkdag geopend tot 17:00 uur. Daarnaast willen we de pu-
blieksbalie op één dag tot 18:00 uur openen. Graag willen we u betrekken bij 
de keuze welke dag dit wordt. Om praktische redenen kan er gekozen worden 
uit vier dagen, maandag t/m donderdag. Bij een duidelijke voorkeur volgen we 
de meest gekozen optie. U kunt uw voorkeur opgeven tot en met 17 december 
2021. Dat kan via een keuzeformulier op onze website www.urk.nl.

Bedankt
We zijn blij met uw feedback en houden u op de hoogte. Heeft u vragen? Dan 
kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Urk, 
tel. 0527-689868.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 29 november 2021 tot en 
met 6 december 2021 de volgende omgevingsvergunnin-
gen hebben verleend:

Voor: het uitbreiden van het pand en 
 toevoegen van een wooneenheid
Locatie: Handelskade 8, 8321 KB Urk
Datum verzending: 1 december 2021

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Kubbe 2, 8322 DL Urk
Datum verzending: 3 december 2021

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Roggebot 20, 8321RA Urk
Datum verzending: 3 december 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 10 december 2021 ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak 
maken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868. Belanghebben-
den 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 on-
dertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 
8320 AB Urk.


