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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 6 januari 2020 tot 
en met 13 januari 2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het herbouwen van de woning
Locatie: Wijk 3-57, 8321 EZ Urk
Datum ontvangst: 7 januari 2020

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 4-73, 8321 GG Urk
Datum ontvangst: 13 januari 2020

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Wijk 4-99, 8321 GH Urk
Datum ontvangst: 13 januari 2020

De ingediende aanvragen is tijdens kantooruren in te 
zien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 6 januari 2020 tot 
en met 13 januari 2020 de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend: 

Voor: het oprichten van een 
 voetgangers-loopbrug
Locatie: nabij Domineesweg 33f, 
 8321 DZ Urk 
Datum verzending: 7 januari 2020

Voor: het tijdelijk huisvesten van 
 maximaal 6 werknemers 
 voor maximaal 4 jaar

Locatie: Oslolaan 3, 8321 HE Urk
Datum verzending: 13 januari 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 17 januari 2020 ter inzage tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis te Urk. Belang-
hebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde ver-
zenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, dui-
delijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en 
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het be-
zwaarschrift 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 de adresgegevens van onder-
staande persoon, ambtshalve gaat wijzigen in: ´Vertrok-
ken naar onbekend´.
Uit onderzoek is gebleken dat betrokkene niet meer 
woont op het adres waar hij volgens de Basisregistra-
tie 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 telefoonnummer 
0527-689868 of e-mail burgerzaken@urk.nl

Naam Geboortedatum Datum publicatie
Dinyo Ganchev 
Dinev

10-06-1988 16-01-2020

Belanghebbende kan tot vier weken na de verschijnings-
datum van deze krant en publicatiedatum op de website 
alsnog adresaangifte doen of zijn zienswijze kenbaar 
maken bij het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 77, 8320 AB Urk. 

Holocaustmonument ‘Levenslicht’ 
onthuld op Urk 
Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigings-
kamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Om ook stil 
te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Urk, is van 24 januari tot en met 31 januari het 
tijdelijke Holocaustmonument ‘Levenslicht’ te zien op het plein bij de Bethelkerk. Het mo-
nument in deze gemeente maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 
4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland 
gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als 
in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen be-
langrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en 
zijn team hebben deze traditie als inspiratie 
gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende 
stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit 
Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld 
over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; soms 
al generaties lang. Ook op Urk zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord. 

Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. 
Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Door stil te staan bij het 
gemis van de plaatsgenoten bij ‘Levenslicht’ blijft de herinnering aan de slachtoffers levend. 

Locatie
Op 24 januari om 17.30 uur wordt ‘Levenslicht’ onthuld. Voorafgaand is er in de Bethelkerk een 
bijeenkomst met wethouder Freek Brouwer en Joël Cahen, voormalig directeur van het Joods 
Cultureel Kwartier. Wij nodigen u van harte uit om in de kerk en bij de onthulling van het monument 
aanwezig te zijn. Het monument komt het beste tot zijn recht in het donker en is daarom van 24 
januari tot en met 31 januari 2020 (m.u.v. zondag 26 januari) dagelijks van 17.00 uur tot 21.00 
uur te bezoeken. 

Geboorteaangifte kan nu ook digitaal bij 
Gemeente Urk

Om de geboorte van uw kind officieel bekend te maken, moet u binnen 3 dagen aangifte doen van 
de geboorte. U doet dit in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit is wettelijk verplicht.  

U kunt de geboorte van uw kind nu ook digitaal aangeven. Hiervoor heeft u uw DigiD-inloggegevens 
nodig. Ook heeft u een verklaring nodig van de arts/verloskundige. Vervolgens wordt dit door het 
cluster Burgerzaken verwerkt. U kunt dus gewoon thuis  aangifte doen en hoeft hiervoor niet meer 
naar het gemeentehuis.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Burgerzaken via tel. 689868 of e-mail: 
burgerzaken@urk.nl


