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Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 27 
juli 2020 tot en met 3 augustus 2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Vlet 22, 8322 EH Urk
Datum verzending: 28 juli 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Locatie: Waterhoen 18, 8222 CM Urk
Datum verzending: 28 juli 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 augustus 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 verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 

uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemoti-
veerd, 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 onderstaand persoon, ambtshalve te wijzigen in: ‘Vertrokken naar 
onbekend’, op grond van artikel 2.22 van de Wet BRP.

Uit onderzoek is gebleken dat geen gegevens over betrokkene kunnen worden achterhaald 
betreffende het verblijf in Nederland, of het vertrek uit Nederland.

Naam Geboortedatum Datum publicatie

Wioletta Katarzyna Bojanowska 11-01-1974 06-08-2020

Belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van toezending van het besluit en publi-
catiedatum van deze krant een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Urk, Postbus 77, 8320 AB Urk.


