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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 3 januari 2022 tot en met 10 janu-
ari 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Wijk 7 51a, 8321 TA  Urk
Datum ontvangst: 7 januari 2022

Voor: het realiseren van een dakkapel
Locatie: Noorderzand 22, 8321 HZ Urk
Datum ontvangst: 8 januari 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak wor-
den ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 
0527689868.

Benieuwd of jouw woning voldoende geïsoleerd is? Doe mee aan 
de challenge: ‘Check jouw isolatie, scoor een thermocard’. Zo 
verkleinen we onze Flevolandse voetafdruk. Aanmelden doe je 
via: www.ikdoemeejijook.nl  #ikdoemeejijook 

Thermocard: check jouw woningisolatie
Ontdek het zelf met de thermocard en weet binnen enkele minuten 
of je woning voldoende geïsoleerd is. Deze kaart is voorzien van een 
speciale thermometer, die de temperatuur binnen van de buitenmuur 
meet. Doe mee aan deze challenge! Check je woningisolatie en scoor 
een gratis thermocard!

1 jaar challenges voor 1 circulair Flevoland  
Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) organiseert samen met 
haar lidorganisaties, overheden, bedrijven en andere organisaties 
challenges gericht op het verkleinen van de Flevolandse voetafdruk. 
Wekelijks is er een nieuwe challenge om aan mee te doen. Januari 
staat in het teken van duurzame energie. Aan één meedoen is al een 
stap in de goede richting. Want daardoor draag je bij aan minder 
CO2 uitstoot en energieverbruik. Samen creëren we dus één grote 
challenge: www.ikdoemeejijook.nl  

Check jouw isolatie - 
Scoor gratis thermocard!

Werkgeversservicepunt ‘Urk werkt’ 
De gemeente Urk heeft sinds vorig jaar een nieuw werkgeversservicepunt onder de naam ‘Urk werkt’. Dit servicepunt 
begeleidt werkgevers om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een gepaste werkplek te helpen. 

Urker ondernemers kunnen hier terecht voor informatie of met vragen over en/of advies voor het begeleiden en samenbrengen 
van werkzoekenden en werkgevers. Dit bestaat onder meer uit het voordragen en plaatsen van passende kandidaten en het geven 
van nazorg na plaatsing. Accountmanagers van Concern voor Werk adviseren en helpen de ondernemers richting de inclusieve 
arbeidsmarkt. ‘Urk werkt’ is een samenwerking van de gemeente Urk en Concern voor Werk. 

De accountmanagers zijn telefonisch of per mail bereikbaar:
Nanette Hogeling, tel. 06- 42653844, e-mail: nho@concernvoorwerk.nl
Petra Rebel, tel. 06- 11877086, e-mail: pre@concernvoorwerk.nl

Foto’s voor 
taxatieverslag 
WOZ-waarde
De komende weken maken medewerkers van de gemeente 
Urk foto’s van woningen. Deze foto’s worden geplaatst op de 
taxatieverslagen van de WOZ-waarde. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Urk.
 Dat kan via WhatsApp: 06-13567971, e-mail: belastingen@urk.nl 
of bel 0527-689868.


