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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 13 juli 2020 tot en met 20 
juli 2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidings-
procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het realiseren van aanlegsteigers en 
 meerpalen in de Urkervaart
Locatie: Zwolse brug (nabij)
Datum ontvangst: 14 juli 2020

Voor: het plaatsen van een schuur / 
 erfafscheiding 
Locatie: Nijverheidspad 1b, 8321 DV Urk
Datum ontvangst: 16 juli 2020

Voor: het uitbreiden van het tankstation
Locatie: De Pan 1, 8321 MZ Urk
Datum ontvangst: 17 juli 2020

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Wimpel 17, 8322 DA Urk
Datum ontvangst: 20 juli 2020

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 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 13 juli 2020 tot en met 
20 juli 2020 de volgende omgevingsvergunning hebben 
verleend: 

Voor: het plaatsen van een romneyloods 
 en vriescontainer
Locatie: De Riepel 10c, 8321 MR Urk
Datum verzending: 20 juli 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 24 juli 2020 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. 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzend-
datum tegen dit besluit 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 ge-
richt 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 onderstaan-
de personen ambtshalve gaat wijzigen in: ´Vertrokken naar 
onbekend´. Uit onderzoek blijkt dat betrokkenen niet meer 
wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie 
personen (BRP) staan ingeschreven. Een eventuele ambts-
halve wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben voor betrokkenen. Iemand die op de hoogte 
is van het huidige adres van onderstaande personen, vra-
gen wij dan ook contact op te nemen met cluster burgerza-
ken van het gemeentehuis via tel. 0527-689868 of e-mail 
burgerzaken@urk.nl.

Naam Geboortedatum Datum publicatie
Anna Katarzyna 
Lipiec

16-03-1977 23-07-2020

Filip Anderson 29-03-1994 23-07-2020
Jan Piotr Rachwal 18-05-1980 23-07-2020

Belanghebbenden kunnen tot vier weken na de verschij-
ningsdatum van deze krant en publicatiedatum op de web-
site alsnog adresaangifte doen of hun zienswijze kenbaar 
maken bij het college van burgemeester en wethouders, 
Singel 9, 8321 GT Urk.

Kijkdag gevonden fi etsen 
bij Concern voor Werk 
Gevonden fietsen worden verzameld en blijven daarna drie maanden in beheer bij de gemeen-
te. 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, waarbij u 
alsnog aanspraak kunt maken op uw fiets. Uiteraard moet u wel kunnen aantonen dat u de 
eigenaar bent met bijvoorbeeld het fietssleuteltje of een aankoopbewijs. 

Datum: donderdag 30 juli 2020
Plaats: Concern voor Werk, Produktieweg 5, Emmeloord
Tijd: 9.30 -15.30 uur

Tip: Bent u uw fiets kwijt? Kijk dan ook op de website https://www.urk.nl/verloren-en-gevon-
den-voorwerpen.

Nieuw paspoort of rijbewijs? 
Maak eerst een afspraak 
met de gemeente
Door het coronavirus is de dienstverlening tijdelijk anders. Wij volgen het RIVM-advies 
en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De 
dienstverlening van de gemeente Urk blijft beschikbaar voor inwoners. Het gemeente-
huis is alleen open op afspraak. 

U kunt elke werkdag bij ons terecht, maak eerst een afspraak via tel. 0527-689868 of via 
WhatsApp: 06-13567971. Geef aan waar u voor komt en vermeld uw naam en geboortedatum. 
Heeft u verkoudheidsklachten? Verplaats of annuleer uw afspraak dan. Wij verzoeken u zoveel 
mogelijk met pin te betalen. 

Reisadvies Kroatië van geel 
naar oranje - Ministerie van 
Buitenlandse Zaken
Op dit moment is in Kroatië de besmettingsgraad van het coronavirus toegenomen. De kleurco-
de van het land is daarom aan gepast van ‘geel’ (let op: er zijn veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ 
(alleen noodzakelijke reizen). Reis alleen naar Kroatië als dat noodzakelijk is. Na een verblijf in 
Kroatië krijgt u bij terugkeer in Nederland het dringende advies om 14 dagen in thuisquaran-
taine te gaan. Kijk voor informatie op de website: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/
kroatie/reizen/reisadvies en de rubrieken ‘Veiligheidsirisico’s’ en ‘Coronavirus’.


