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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode 17 januari 2022 tot en met   24 januari 2022 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een erker aan de 
 voorgevel van de woning
Locatie: burgemeester van Suchtelenlaan 27,
 8321 GW Urk
Datum ontvangst: 20 januari 2022

Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten
Locatie: Foksdiep 33, 83221 MK Urk
Datum ontvangst: 21 januari 2022

Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten
Locatie: Foksdiep 41, 8321 MK Urk
Datum ontvangst: 21 januari 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak worden 
ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met tel. 
0527-689868.

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 17 januari 2022 tot en met 24 januari 
2022 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: het bouwen van een dakopbouw
Locatie: Roggebot 58, 8321RB Urk
Datum verzending: 20 januari 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
28 januari 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. 
U kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 0527-
689868. Belanghebbenden 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 bur-
gemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Verleende wet op de kansspelen, 
algemene plaatselijke verordening en 
alcoholwet vergunningen

De burgemeester/ het college van de gemeente Urk maakt bekend 
dat zij de volgende vergunningen heeft verleend:

Voor: Tijdelijke standsplaats voor 
 Mobiel Media Lab 
Datum standplaats: op 21 en 24 januari 2022
Datum verzending: 6 januari 2022

Voor:  Collectevergunning Interkerkelijke Stichting 
 Ethiopië/Eritrea
Datum collecte: 26 december 2022
Datum verzending: 10 januari 2022

Voor: Collectevergunning HCRA
Datum collecte: week 49 in 2022
Datum verzending: 10 januari 2022

Voor:  Standplaats verkoop stroopwafels 
 bij het Urkerhard
Datum standplaats: woensdagen eerste helft 2022
Datum verzending: 19 januari 2022

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen 
deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan de burgemeester of het college, Postbus 77, 8320 AB 
Urk.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel dui-
delijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige 
voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank 
Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Opbrengst collecte

Stichting HCRA € 6550,-

Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea €132.165,15


