
  

Officiële publicaties

Gemeentenieuws

Gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT  Urk

Postadres
Postbus 77, 8320 AB  Urk

Telefoonnummer 
(0527) 68 98 68

E-mail 
gemeente@urk.nl

Ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 19 augustus 2019 tot en met 
26 augustus 2019 de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorberei-
dingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het in gebruik nemen van noodlokalen
Locatie: Almerelaan 19, 8321 JA Urk
Datum ontvangst: 22 augustus 2019

Voor: het in gebruik nemen van noodlokalen
Locatie: Vlechttuinen 3, 8322 BA Urk
Datum ontvangst: 22 augustus 22 augustus 2019

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan 
 voor het verhuren van kamers
Locatie:  Wijk 6-86, 8321 VE Urk
Datum ontvangst: 22 augustus 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden 
ingezien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 19 augustus 2019 tot en 
met 26 augustus 2019 de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend: 

Voor: het bouwen van een tochtportaal 
Locatie: Burgemeester J. Schipperkade 8, 8321 EH
Datum verzending: 20 augustus 2019

Voor: het uitbreiden van de snackbar
Locatie: Richel 6, 8321 RX Urk
Datum verzending: 20 augustus 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 30 augustus 2019 ter inzage tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis te Urk. 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 ge-
motiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift 
moet worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Beperking van verstrekking 
van Persoonsgegevens uit de 
Basisregistratie (BRP)

Hieronder leest u welke mogelijkheid u heeft om de verstrek-
king van uw persoonsgegevens uit de BRP door de overheid te 
beperken. De volledige publicatie staat op onze gemeentelijke 
website www.urk.nl onder nieuws.

Wat is de BRP?
De BRP is de basisregistratie personen en is de huidige vorm 
van de bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van 
alle inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd. 
Van iedere inwoner van Nederland bestaat in de BRP een per-
soonslijst. Deze persoonslijst bevat de belangrijkste algeme-

ne persoonsgegevens en de daarop aangebrachte wijzigingen 
(naam, geboorte, adres, huwelijk, kinderen, overlijden).
Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeenten en ge-
regeld in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoons-
gegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere 
gemeente verhuist.

De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook ge-
regeld in de Wet BRP. De gegevens in de BRP worden gebruikt 
door overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden. Zo 
wordt voorkomen dat u zelf aan overheidsinstanties elk afzon-
derlijk uw persoonsgegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld bij 
wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Meer informatie
Voor meer informatie over de BRP, de verstrekkingen daaruit en 
mogelijkheden tot beperking daarvan kunt u terecht bij cluster 
Burgerzaken van de gemeente. Wilt u weten welke overheids-
organen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk 
dan op de website: www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Ambtshalve wijziging 
adresgegevens
Het college van burgemeester en wethouders van Urk maakt 
bekend dat het voornemens is de adresgegevens van onder-
staande personen ambtshalve te wijzigen in: ´Vertrokken naar 
onbekend´.
Uit onderzoek is gebleken dat betrokkenen niet meer wonen op 
het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) 
staan ingeschreven. Een eventuele ambtshalve wijziging kan 
grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor be-
trokkenen. Een ieder die op de hoogte is van het huidige adres 
van onderstaande personen, wordt dan ook verzocht contact op 
te nemen met cluster burgerzaken van het gemeentehuis via 
tel. 0527-689868 of e-mail burgerzaken@urk.nl

Naam Geboortedatum Datum publicatie

Sergejus 
Borovikovas

18-03-1993 29-08-2019

Zdzislaw Leon 
Witek

21-11-1973 29-08-2019

Belanghebbenden kunnen tot vier weken na de verschijnings-
datum van deze krant en publicatiedatum op de website als-
nog adresaangifte doen of hun zienswijze kenbaar maken bij 
het college van burgemeester en wethouders, Singel 9, 8321 
GT Urk.

Verleende APV-vergunningen 

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat hij 
de volgende APV-vergunningen heeft verleend:

Voor:  Stichting The Obstacle Challenge Urk
Locatie en datum: Terrein van Sortas Recycling 
 aan de Griend 9 te Urk en een gedeelte  
 van de Griend te Urk, op zaterdag 
 31 augustus van 10.00 tot 17.00 uur.
Datum verzending: 22 augustus 2019

Voor:  Stichting Activiteiten AV NOP
Locatie en datum: De 8 mijl start om 15:00 uur op de 
 Burg. J. Schipperkade (haven) te Urk, 
 op zaterdag 14 september. 
 Vanuit hier wordt via de Klifkade richting 
 de Urkerweg gelopen, de finish is 

 in Emmeloord. De Kidsrun start om 
 12:00 uur op de Burg. J. Schipperkade, 
 de gehele kidsrun wordt op de haven 
 gelopen. 
Datum verzending:  22 augustus 2019

Voor:  Stichting Zeekadetkorps
Locatie en datum:  Het evenement vindt plaats op de 
 werkhaven op Urk op zaterdag 
 7 september van 9.30-20.00 uur. 
Datum verzending:  22 augustus 2019

Voor:  Wielervereniging Urk
Locatie en datum:  De start en finish zijn bij De Rots, 
 Urkerweg 64 te Urk, op zaterdag 
 14 september. Vanaf hier wordt gefietst 
 naar Emmeloord en terug.
Datum verzending: 22 augustus 2019

Voor:  Gemeente Urk, Nationale dag 
 van de klederdracht.
Locatie en datum:  Het evenement vindt plaats in het 
 Oude Dorp in de Raadhuisstraat en 
 Prins Hendrikstraat, op zaterdag 
 7 september van 10.00-17.30 uur.
Datum verzending:  22 augustus 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum 
tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de burgemeester, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Geactualiseerde 
Structuurvisie Urk 2035+
Burgemeester en wethouders van Urk maken bekend dat 
de gemeenteraad van Urk op 4 juli 2019 de Geactualiseerde 
Structuurvisie Urk 2035+ met IMRO-nummer NL.IMRO.0184.
SV2019GS2035-0301 heeft vastgesteld.

Plangebied en globale inhoud
Het plangebied van de Geactualiseerde Structuurvisie 2035+ 
betreft de gemeentegrens van de gemeente Urk met uitzon-
dering van het nieuwe grondgebied ten zuiden van de Domi-
neesweg. De structuurvisie betreft een actualisatie van de 
vorige structuurvisie waarin tussentijds vastgesteld beleid zo-
veel mogelijk is verwerkt. Daarnaast gaven een aantal actuele 
ontwikkelingen aanleiding de ruimtelijke visie op ‘Lemsterhoek’ 
te duiden.

Terinzagelegging
De Geactualiseerde Structuurvisie Urk 2035+ ligt met ingang 
van 30 augustus 2019 gedurende zes weken tijdens openings-
tijden voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie. Daarnaast 
is deze te raadplegen via de landelijke voorziening http://www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Geen bezwaar en beroep
De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch do-
cument en daarom kan tegen het besluit tot vaststelling van 
de structuurvisie, op grond van artikel 8:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt of beroep 
worden ingesteld.

Inwerkingtreding
De structuurvisie treedt in werking op de dag na de bekend-
making.

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

29 augustus 2019

Gemeentehuis eerder gesloten op 
donderdagochtend 5 september 2019
Op donderdag 5 september 2019 sluit het gemeentehuis om 12.00 uur in verband met een personeelsbijeenkomst. Wij 
helpen u ’s middags weer graag van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Afrondende werkzaamheden 
Zeewijk fase 4
De gemeente Urk is begonnen met afrondende werk-
zaamheden aan de Zeewijk fase 4. Begin september 
worden het trottoir en de laatste parkeerplaatsen aan 
de Beug aangelegd. In de periode oktober/november 
worden het binnenplein en fietspad bij de Hoepel/
Beug aangelegd. 

Tijdelijke toegangsweg wordt in oktober verwij-
derd
Tijdens de bouwwerkzaamheden van de Zeewijk fase 
4 is een tijdelijke toegangsweg tussen de Fuik en Kuil 
aangelegd. Deze tijdelijke noodweg is aangelegd om 
de verkeersdrukte en opstoppingen in de hele wijk te 
voorkomen. Omdat de bouwwerkzaamheden inmid-
dels zijn afgerond, kan deze weg verwijderd worden.

Heeft u vragen?
Als u verder nog vragen heeft over de werkzaamheden in de Zeewijk fase 4, kunt u contact opnemen met de heer A. Ernste via tel.
nr. 0527-689868. 

Woensdag 4 september: Onafhankelijk 
energie-advies in het gemeentehuis
Heeft u vragen over zonnepanelen, isolatie of financieringsmogelijkhe-
den? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een warmtepomp of 
zonneboiler? Kom woensdag 4 september naar het spreekuur van 14:30-
16:30 uur voor onafhankelijk energie-advies. 
U bent van harte welkom in het gemeentehuis. 

Energieloket Flevoland helpt
Het Energieloket Flevoland  helpt woningeigenaren op weg met energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie. Het Energieloket Flevoland 
beantwoordt al uw vragen met spreekuren op locatie. www.energieloketflevoland.nl 

Ruimere openingstijden 
telefonische dienstverlening
Met ingang van maandag 2 september 2019 is de gemeente telefonisch langer bereikbaar voor u. De gemeente is op maandag tot 
en met vrijdag bereikbaar ’s morgens van 08.45 uur tot 12.45 uur en ’s middags van 14.00 uur tot 17.00 uur. 

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen via WhatsApp, tel. 06-22004514. Tijdens werkdagen krijgt u dan zo snel mogelijk een 
reactie terug. 


