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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 9 december 2019 
tot en met 16 december 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Zuiderhoofd 15, 8321 LA Urk
Datum ontvangst: 13 december 2019

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Holkenkamp 13, 8321 AT Urk
Datum ontvangst: 14 december 2019

Voor: het afwijken van het bestemmings-
 plan voor het verhuren van kamers
Locatie: Industrierondweg 26, 8321 EC Urk
Datum ontvangst: 16 december 2019

Voor: het afwijken van het bestemmings-
 plan voor het verhuren van kamers
Locatie: Surinamestraat 12, 8321 HT Urk
Datum ontvangst: 16 december 2019

Voor: het afwijken van het bestemmings-
 plan voor het verhuren van kamers
Locatie: Urkerweg 56, 8322 NB Urk
Datum ontvangst: 16 december 2019

Voor: het afwijken van het bestemmings-
 plan voor het verhuren van kamers
Locatie: Wijk 8-9a, 8321 GT Urk
Datum ontvangst: 16 december 2019

Voor: het afwijken van het bestemmings-
 plan voor het verhuren van kamers
Locatie: Wijk 7-132a, 8321 TE Urk
Datum ontvangst: 16 december 2019

Voor: het afwijken van het bestemmings-
 plan voor het verhuren van kamers
Locatie: Wijk 7-132, 8321 TE Urk
Datum ontvangst: 16 december 20189

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

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 9 december 2019 
tot en met 16 december 2019 de volgende omgevings-
vergunningen hebben verleend: 

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Robbenplaat 12, 8321 PA Urk
Datum verzending: 11 december 2019

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Koningin Julianastraat 3, 
 8321 HW Urk
Datum verzending: 12 december 2019

Voor: het remodelleren van de 
 supermarkt (plaatsen van een 
 gaskoeler en overkapping 
 voor de winkelwagens)
Locatie: Nagel 42, 8321 RG Urk
Datum verzending: 12 december 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 20 december 2019 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 be-
zwaarschrift moet worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Verleende APV- en 
DHW-vergunningen

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

Voor: Zaalvoetbal gala
Datum en locatie: 27 december 2019 
 in sporthal de Schelp te Urk
Datum verzending: 16 december 2019

Voor: Nieuwjaarsduik
Datum en locatie: 1 januari 2020 op het strand 
 bij de Staversekade te Urk
Datum verzending: 17 december 2019

Voor: Het schenken van zwak 
 alcoholhoudende dranken artikel 
 35 ontheffing voor 
 Visvereniging Karper Team
Datum en locatie: 21 december 2019 in Inschot 10 
 te Urk
Datum verzending: 16 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 burgemees-
ter 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, Postbus 
2035, 8203 AA Lelystad. 

Ambtshalve wijziging 
adresgegevens

Het college van burgemeester en wethouders van Urk 
maakt bekend dat het voornemens is de adresgegevens 
van onderstaande persoon, ambtshalve te wijzigen in: 
´Vertrokken naar onbekend´. Uit onderzoek is gebleken 
dat betrokkene niet meer woont op het adres waar hij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat inge-
schreven. Een eventuele ambtshalve wijziging kan grote 
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor be-
trokkene. 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 telefoonnummer 0527-689868 of 
e-mail burgerzaken@urk.nl

Naam Geboortedatum Datum
publicatie

Rachid Aaras 27-03-1992 19-12-2019

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. 

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

19 december 2019

Gewijzigde openingstijden 
rond de feestdagen
In verband met de feestdagen heeft het gemeentehuis aangepaste openingstijden. 

Dinsdag 24 december 09.00 – 12.30 uur

Woensdag 25 december 1e Kerstdag, gesloten

Donderdag 26 december 2e Kerstdag, gesloten

Vrijdag 27 december Gesloten

Maandag 30 december 09.00 – 12.30 uur

Dinsdag 31 december Oudjaarsdag en Dankdag, gesloten

Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag, gesloten

Telefonisch zijn wij bereikbaar op dinsdag 24 en maandag 30 december van 08.45-12.45 uur. 

Vanaf donderdag 2 januari 2020 zijn wij weer volgens de normale tijden geopend.

De milieustraat is gesloten op woensdag 25, donderdag 26, dinsdag 31 december en op woensdag 
1 januari 2019.

Gewijzigde afvalinzameling 
met de feestdagen
Op de kerstdagen en nieuwjaarsdag worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente 
Urk. De containers worden op een andere dag geleegd:

• De afvalinzameling van woensdag 25 december vindt plaats op zaterdag 21 december. 
LET OP, dit is de zaterdag vóór de kerstdagen.

• De afvalinzameling van donderdag 26 december vindt plaats op zaterdag 28 december.
• De afvalinzameling van woensdag 1 januari vindt plaats op zaterdag 4 januari.

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 7.00 uur aan de straat neer te zetten. 

Gewijzigde openingstijden
Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 16.00 uur op dinsdag 24 en dinsdag 31 december. 
En is gesloten op woensdag 25 en donderdag 26 december en woensdag 1 januari. 

Nieuw evenementenbeleid
Op 1 januari 2020 gaat het nieuwe evenementen beleid van de gemeente Urk in. U kunt het evene-
menten beleid vinden op de website van de gemeente www.urk.nl. Het huidige aanvraagformulier 
voor evenementenvergunningen is per 1 januari 2020 ook veranderd. U kunt het oude formulier 
niet meer gebruiken. Het nieuwe aanvraagformulier kunt u vinden op www.urk.nl/evenement-orga-
niseren. De gemeente Urk zal in het 1e kwartaal een inloopavond organiseren voor organisatoren 
van evenementen om voorlichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de gemeente Urk via tel. 0527-689868.

Ook tijdens feestdagen is 
Energieloket Flevoland u van dienst
De feestdagen komen er aan. Een lastige tijd om energie en geld te besparen. Lastig, maar niet 
onmogelijk. Ook daarom is Energieloket Flevoland u graag van dienst tijdens de feestdagen. Dat 
kan op heel veel manieren. Het beste begin is natuurlijk wel een maatadvies van een onafhankelijke 
adviseur. Kom daarom naar het inloopspreekuur van het  energieloket Flevoland. Bekijk de contact-
pagina van EnergieloketFlevoland.nl voor alle locaties en openingstijden. 

De energie-adviseur brengt met u in kaart hoe de energierekening omlaag kan. Zowel kopers als 
huurders zijn welkom, vooraf een afspraak maken is niet nodig. Wat kunt u verwachten van een 
onafhankelijk advies? Besparen gaat hand in hand met keuzes en gedrag. Leg de energiebespaar-
meetlat eens langs uzelf en kijk met de adviseur welke maatregelen in en om het huis uw rekening 
omlaag kunnen brengen. Ook oriënteert de adviseur zich op uw woning en bekijkt of zonnepanelen 
interessant voor u kunnen zijn.

Bezoek www.energieloketflevoland.nl voor meer informatie. Kom langs bij uw lokale Energieloket 
en wij geven u graag onafhankelijk advies over energiebesparing, het zelf opwekken van duurzame 
energie en maatregelen in en om het huis.


