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Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 11 juli 2022 tot en met 18 juli 2022 
de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Oude Dijk 37, 8321 AM Urk
Datum verzending: 13 juli 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 22 juli 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 be-
stuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum 
tegen dit besluit 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.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 11 juli 2022 tot en met 18 juli 
2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van een 
 mantelzorgwoning
Locatie: Holkenkamp 65, 8321 AX Urk
Datum ontvangst: 11 juli 2022

Voor: het wijzigen van de gevel
Locatie: Wijk 6 114, 8321 VG Urk
Datum ontvangst: 13 juli 2022

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Handelskade 9, 8321 KB Urk
Datum ontvangst: 15 juli 2022

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Wijk 2 72, 8321 ET Urk
Datum ontvangst: 15 juli 2022

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

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor: restauratie/verbouw 
 van een rijksmonument
Locatie: Wijk 5-26, 8321 GL Urk
Type: woonhuis

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 22 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage 
in het gemeentehuis te Urk. De aanvraag, de beschikking en de 
bijbehorende stukken zijn na het maken van een afspraak in te 
zien. Bel hiervoor met tel. 0527689868 
De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet 
gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ont-

werp beschikking.
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijk-

heid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de 
ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van 
kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een 
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking 
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het be-
roepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer in-
formatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten 
verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Ambtshalve wijziging adresgegevens

Het college van burgemeester en wethouders van Urk laat 
weten, dat het de adresgegevens van onderstaande persoon 
ambtshalve gaat wijzigen in: ‘Vertrokken naar onbekend’, op 
grond van artikel 2.22 van de Wet BRP.

Uit onderzoek is gebleken dat betrokkene niet meer woont op 
het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen (BRP) 
staat ingeschreven.

Een eventuele ambtshalve wijziging kan grote persoonlijke en/
of financiële gevolgen hebben. Als iemand op de hoogte is van 
het huidige adres van onderstaande persoon, neem dan  contact 
op met de cluster burgerzaken van het gemeentehuis. Dat kan 
via het telefoonnummer 0527- 689 868 of per e-mail: burger-
zaken@urk.nl

Naam Geboorte-
datum

Datum 
publicatie

Bence József Chalupa 23-10-1998 21-07-2022

Aanwijzing gehandicapten-parkeerplaats 
Nink 119

Burgemeester en wethouders van Urk hebben besloten om ten 
behoeve van een bewoner van de Nink een niet openbare par-
keerplaats aan te wijzen. De parkeerplaats wordt gesitueerd op 
het wegdek ter hoogte van het pand Nink 119. Ter aanduiding 
zal een verkeersbord E6 met onderbord met kenteken worden 
geplaatst.

Verkeersbesluit en stukken, die redelijkerwijs nodig zijn voor de 
beoordeling, liggen vanaf 21 juli 2022 gedurende zes weken tij-
dens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis aan de Singel 9 te Urk.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na 
de datum van publicatie een bezwaarschrift (voorzien van naam, 
adres, datum, handtekening, omschrijving van besluit waartegen 
bezwaar wordt gemaakt en redenen van bezwaar) indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 
AB, URK. U wordt verzocht op de brief “bezwaar” te vermelden. 
Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwol-
le-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB, ZWOLLE, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.

Energietoeslag verhoogd
Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening 
iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er voor mensen met 
een laag inkomen nu de energietoeslag. Dit was een bedrag van € 
800,00 netto per huishouden. De regering heeft besloten dit bedrag 
te verhogen naar € 1.300,00 netto. Iedereen die al energietoeslag 
ontvangen heeft krijgt de € 500,00 extra nabetaald. U hoeft daar 
zelf geen actie voor te ondernemen. Alle nieuwe aanvragers krijgen 
meteen het hogere bedrag toegekend als zij aan de voorwaarden 
voldoen. 

Meer informatie vindt u op onze website, www.urk.nl/energietoeslag

Hoe zet ik mijn container 
op de juiste manier aan 
de weg?
• De deksel van uw container moet dicht kunnen
• Zet geen afval naast de container, dit wordt niet meegenomen
• Zet de container met de wielen en het handvat richting woning, 

dus niet richting de straat
• Zet de container bij de stoeprand (niet verder dan een halve 

meter er vanaf)
• Houd ongeveer een stoeptegel ruimte tussen de containers, 

anders kan de grijparm van de vuilniswagen de containers niet 
oppakken

• Zorg voor genoeg ruimte rondom en boven de container, zodat de 
grijparm van de vuilniswagen de container omhoog kan tillen om 
hem te legen. Denk hierbij aan bomen, auto’s, palen, schuttingen, 
enzovoort

• Maakt u gebruik van containerzakken? Vouw deze dan naar 
binnen voor u de container aan de weg zet.


