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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij 
in de periode van 3 februari 2020 tot en met 10 februari 2020 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van 6 rijwoningen
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat, Urk
Datum ontvangst: 5 februari 2020

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning 
Locatie: Fuik, Urk
Datum ontvangst: 5 februari 2020 

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand 
Locatie: Vliestroom 3, 8321 EG  Urk
Datum ontvangst: 7 februari 2020

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 3 februari 2020 tot en met 10 februari 2020 de volgende omge-
vingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Hooiland 16, 8321 CX Urk
Datum verzending: 6 februari 2020

Voor: het verbouwen van de bovenwoning 
Locatie: Klifweg 17, 8321 EH Urk
Datum verzending: 6 februari 2020

Voor: het werkzaamheden aan een rijksmonument (Urkersluis)
Locatie: Domineesweg 33H, 8321 DZ Urk
Datum verzending: 6 februari 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 febru-
ari 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Urk. Be-
langhebbenden 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 gemotiveerd, 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 kun-
nen worden achterhaald betreffende het verblijf in Nederland, of het vertrek uit 
Nederland.

Naam Geboortedatum Datum publicatie

Sergejus Borovikovas 18-03-1993 13-02-2020

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

Lotingsbijeenkomst 
levensloop- en starterswoningen 
Op donderdag 5 maart 2020 vindt een vierde lotingbijeenkomst plaats voor levensloop- en starterswoningen in de Oranjewijk.

Aangemelde projecten

Nummer Naam Bouwbedrijf Type Aantal

19A.1 Bouwbedrijf van der Steeg Levensloopwoningen 3

18B.2 Aannemersbedrijf Schraal Starterswoningen 4

Inschrijven via de website
Belangstellenden kunnen op de website van de gemeente www.urk.nl alle informatie vinden met betrekking tot deze loting. Ook kun je je 
daar heel eenvoudig inschrijven.

Informatiesets
Daarnaast kunnen belangstellenden bij de balie in het gemeentehuis informatiesets ophalen. 
Let op: Er zijn twee verschillende sets: één voor starters en één voor doorstromers op de huizenmarkt. Een starter heeft nog niet eerder een 
woning in eigendom gehad. Een doorstromer heeft al eerder een woning in eigendom gehad, en kan daardoor niet in aanmerking komen 
voor een starterswoning.

De informatieset bestaat uit:
-  een inschrijfformulier per project;
-  prospectus selectieprocedure/loting per project;
-  een situatietekening per project;
-  verkoopbrochures en prijslijst per project;

Inschrijfperiode
De inschrijfperiode voor de woningen start op maandag 10 februari 2020 en eindigt op maandag 24 februari. Binnen deze inschrijfperiode 
kan je je via de gemeentesite inschrijven of kunnen de inschrijfformulieren met bijbehorende bijlagen worden opgehaald bij de balie van 
het gemeentehuis, Singel 9 te Urk.. De inschrijfformulieren moeten op maandag 24 februari 2020 om 16.30 uur digitaal of volledig ingevuld 
zijn, ingeleverd bij:

Gemeente Urk
Afdeling Bestuurs- en managementondersteuning
T.a.v. mevrouw L. Hakvoort-van der Bijl 
Bezoekadres: Singel 9, 8321 GT URK
Postadres: Postbus 77, 8320 AB  URK

Lotingbijeenkomst op donderdag 5 maart 2020
De loting wordt, onder toezicht van notaris mr. S.H.R. Boschma verbonden aan Notamare Urk Notarissen en Adviseur op donderdag 5 maart 
2020 om 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis door wethouder Gerrit Post verricht. De loting is alleen voor de inschrijver(s) 
toegankelijk.

Gewijzigde afvalinzameling 
voor Biddag voor de visserij 

Op woensdag 12 februari is het Biddag voor de visserij. Op deze dag 
worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Urk. 

De afvalinzameling van woensdag 12 februari wordt verplaatst naar 
zaterdag 15 februari.  

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan 
u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van 
inzameling vóór 07.00 uur aan de straat te zetten. Meer informatie 
over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de 
gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore). 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontact-
centrum, tel. (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Het ROVA 
Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 
20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Wijziging openingstijden 
gemeentehuis en 
zwembad op 12 februari

Woensdag, 12 februari, is het gemeentehuis gesloten en 
telefonisch niet bereikbaar in verband met Biddag voor de 
visserij. Ook zwembad ’t Bun is de hele dag gesloten.

Donderdag 13 februari vanaf 09.00 uur zijn wij u weer graag 
van dienst.

Zwemkaartjes kerstbomen-/
vuurwerkafvalactie nog even 
geldig

Heb je een gratis zwemkaartje van zwembad ’t Bun gekre-
gen bij het inleveren van je kerstboom of vuurwerkafval? Dit 
kaartje is nog geldig tot en met vrijdag 14 februari 2020.


