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Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 25 november 
2019 tot en met 2 december 2019 de volgende aan-
vraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de regu-
liere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepas-
sing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van 2 woningen 
 type 2 onder 1 kap
Locatie: Margrietstraat 14-16, 8322 GT Urk
Datum ontvangst: 30 november 2019

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

Verleende 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 25 november 
2019 tot en met 2 december 2019 de volgende omge-
vingsvergunning hebben verleend: 

Voor: het plaatsen van een 
 tuinhuis/berging
Locatie: Makjan 17, 8321 ZB Urk
Datum verzending: 2 december 2019

De beschikking en de bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 6 december 2019 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 dit besluit bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift 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.

Verleende APV-vergunningen

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij 
de volgende APV vergunningen heeft verleend:

Voor: Loterijvergunning aan 
 Visvereniging Karper Team Urk
Datum en locatie: 27 en 28 december 2019, 
 Inschot 10 te Urk
Datum verzending: 3 december 2019

Voor: Loterijvergunning aan 
 PV tot Weerziens
Datum en locatie: 27 t/m 30 december 2019, 
 Staartweg 26 te Urk
Datum verzending: 3 december 2019

Voor: Loterijvergunning aan 
 organisatie visserijtoernooi
Datum en locatie: 28 december 2019, 
 sporthal Vlechttuinen te Urk
Datum verzending: 3 december 2019

Voor: Collectevergunning voor HCRA
Datum en locatie: in week 49 van 2020, 
 huis-aan-huis op Urk
Datum verzending: 3 december 2019

Voor: Tijdelijke reclameborden t.b.v. 
 milieubewustwordingscampagne
Datum en locatie: van 16 tot 30 december 2019, op 
 de drietoegangswegen van Urk
Datum verzending: 3 december 2019

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend 
dat zij de volgende vergunning heeft verleend:

Voor: het evenement wintermarkt 
Locatie en datum: Wijk 2 te Urk op 
 13 december 2019
Datum verzending: 02 december 2019

Voor: het evenement kerstfair 
Locatie en datum: Wijk 8 te Urk op 
 13 december 2019
Datum verzending: 02 december 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde 
verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burge-
meester of het college, Postbus 77, 8320 AB Urk. Wilt 
u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel 
duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om 
een voorlopige voorziening. Het adres van de voorzie-
ningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Post-
bus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Opbrengst collecte

Bartiméus fonds € 1.324,48

Longfonds € 2.568,17

Ambtshalve wijziging 
adresgegevens 

Het college van burgemeester en wethouders van Urk 
maakt bekend dat het voornemens is de adresgege-
vens van onderstaande persoon, ambtshalve te wijzi-
gen in: ´Vertrokken naar onbekend´. Uit onderzoek is 
gebleken dat betrokkene niet meer woont op het adres 
waar hij volgens de Basisregistratie personen (BRP) 
staat ingeschreven. Een eventuele ambtshalve wijzi-
ging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen 
hebben voor betrokkene. Een ieder die op de hoogte is 
van het huidige adres van onderstaande persoon, wordt 
dan ook verzocht contact op te nemen met de cluster 
burgerzaken van het gemeentehuis via telefoonnum-
mer 0527-689868 of e-mail burgerzaken@urk.nl

Naam Geboortedatum Datum publicatie

Jeroen Ardy 
van der Wijst

25-02-1976 05-12-2019

Belanghebbende kan tot vier weken na de verschij-
ningsdatum 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.  

Raadsvergadering 
12 december 2019 

Op donderdag 12 december 2019 om 19.00 uur  wordt 
een openbare raadsvergadering gehouden in het ge-
meentehuis te Urk. De agenda staat op de website 
www.urk.nl onder Bestuur en Organisatie.

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

5 december 2019

Respect voor hulpverleners en 
medewerkers gemeente

De gemeenteraad van Urk roept de samenleving op tot respect voor hulpverleners. 
Het hinderen of lastig vallen van personeel van hulpdiensten is onacceptabel en 
binnenkort strafbaar.

Medewerkers van brandweer, politie, ambulancezorg en andere zorg-  en hulpverlenings-
medewerkers van de gemeente worden nog te vaak geconfronteerd met agressie of ge-
weld. Dit is onacceptabel kan niet langer zo door kan gaan. 

Volgens de definitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties be-
treft agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak: 
“Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen 
daarmee, gericht tegen een hulpverlener, hetgeen resulteert of waarschijnlijk zal resulteren 
in een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, de dood of psychische schade.” 

Jaarlijks heeft meer dan de helft van de hulpverleners in Nederland te maken met agressie 
en geweld. Hoewel de statistieken hierover soms wat verschillen is één ding zeker; geweld 
tegen hulpverleners komt steeds vaker voor. De gevolgen van dit geweld zijn niet alleen 
merkbaar in hun werksituatie, maar het gaat zo ver dat ook hun privéleven eronder lijdt. 

Dit is onbegrijpelijk en niet te accepteren. Nog afgezien van het welverdiende respect, 
moeten hulpverleners en medewerkers van de gemeente hun werkzaamheden gewoon uit 
kunnen voeren zonder daarbij gehinderd te worden. Onlangs veroordeelde de rechter ie-
mand die een van onze medewerkers bedreigde tot een boete van € 500,-. Agressie tegen 
hulpverleners en medewerkers van de gemeente wordt aangepakt! 

Ervaar het openbaar vervoer

Inloopspreekuur maandag 16 december 2019, 14.00-15.30 uur 
in Flevomeer Bibliotheek te Urk
OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur vragen over reizen met 
bus en trein. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven 
en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Belang-
stellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.

Proefreis woensdag 18 december 2019 te Urk
Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. U 
krijgt duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende ver-
voerders en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het 
ophalen van verschillende producten. Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem daarom uw geldige 
OV-chipkaart mee, of koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u geïnformeerd 
over het exacte tijdstip en opstapplaats. Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis of bel 
met tel. 038-4540130.

Meer informatie
Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. 

Informatieavond 75 jaar Vrijheid

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. 
We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven. De gemeente Urk wil aanhaken bij de 
belangrijkste nationale, provinciale en lokale herdenkingsdata. We geven u graag informatie 
hierover op een informatiebijeenkomst. 

Projectgroep 75 jaar Vrijheid  
Wij nodigen u graag uit om met ons mee te denken over de invulling van de verschillende activiteiten 
rond 75 jaar Vrijheid. Op Urk zijn veel verenigingen en stichtingen actief die rond deze herdenking 
iets willen organiseren. De projectgroep 75 jaar Vrijheid wil hierin ondersteunen en faciliteren. We 
horen graag welke ideeën er zijn zodat we samen een mooie en waardige herdenking kunnen be-
leven. U bent welkom op dinsdag 10 december 2019 in de kantine van het gemeentehuis, Singel 9.

Meld u aan voor de informatieavond 
We willen graag weten hoeveel personen we kunnen verwachten. U kunt daarvoor een mail sturen 
aan 75jaarvrijheid@urk.nl. Heeft u nu al een idee voor een activiteit rond 75 jaar vrijheid? Dat mag 
u alvast mailen naar bovenstaand mailadres. Heeft u nog vragen? Wij zijn bereikbaar via telefoon-
nummer 0527-689868 of via bovenstaand e-mailadres.


