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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 27 december 2021 tot en met 3 
januari 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure 
van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 6 44, 8321 VC  Urk
Datum ontvangst: 28 december 2021

Voor: het plaatsen van een houten schuurtje
Locatie: Wijk 4 108, 8321 GJ  Urk
Datum ontvangst: 29 december 2021

Voor: het verbouwen van het pand, 
 van dienstverlening naar 2 woningen
Locatie: Wijk 4 43, 8321 GE  Urk
Datum ontvangst: 29 december 2021

Voor: het bouwen van een 
 bedrijfspand 
Locatie: Het Spijk 2a, 8321 WT  Urk
Datum ontvangst: 30 december 2021

Voor: het plaatsen van een 
 mantelzorgwoning 
Locatie: Middelbuurt 68, 8321 ZE Urk
Datum ontvangst: 31 december 2021

Voor: het bouwen van een 
 kangoeroewoning 
Locatie: Beatrixstraat 1-1a 8322 GC Urk
Datum ontvangst: 31 december 2021

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

De gemeente Urk vindt het belangrijk om mensen die meerkosten 
moeten maken als gevolg van een chronische ziekte of een be-
perking, te ondersteunen en daarom kunt u sinds 2016 jaarlijks 
deze tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt 
€ 150,00 per jaar en wordt jaarlijks achteraf uitbetaald. 

Voor wie is de tegemoetkoming bedoeld?
Alle inwoners van Urk met een inkomen tot 120% van het sociaal 
minimum (bijstandsnorm) en weinig vermogen, komen in aan-
merking voor de tegemoetkoming. 

Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze 
tegemoetkoming. 

U had in 2021:
1. Een indicatie of u heeft het volledig wettelijk 

eigen risico betaald 
- een indicatie van de gemeente in het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
- of een indicatie in het kader van de Jeugdwet,
- of een indicatie van het CIZ voor de Wet langdurige zorg 

(Wlz) voor tenminste 26 weken,
- of dat in 2019, 2020 en 2021 het volledige wettelijk eigen 

risico is betaald.

2. Een inkomen niet hoger dan 120% van de voor u 
geldende bijstandsnorm

In de onderstaande tabel vindt u de bedragen voor mensen die 
zelfstandig wonen, zonder andere inwonende volwassenen, ex-
clusief vakantietoeslag. 

Inkomensgrens (120% van de bijstandsnorm juli 2021)
niet-pensioengerechtigd pensioengerechtigd

Alleenstaande (ouder) € 1.229,71 € 1.367,98
Gehuwden/samenwonenden € 1.756,74 € 1.854,88

Tegemoetkoming WMO 2021
Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstan-
dig wonen, maar afhankelijk van uw leefsituatie kunnen lagere 
normen gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebe-
woners (ook inwonende kinderen) met inkomsten hebt. 
Is uw inkomen meer dan 120% van het sociaal minimum dan 
geldt het meerdere als draagkracht. Als u de draagkracht al ge-
bruikt hebt voor andere bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld de 
eigen bijdrage CAK dan kunt u toch in aanmerking komen voor de 
tegemoetkoming. U moet daar dan wel bewijsstukken van over-
leggen. 

3. Een vermogen niet hoger dan de voor u 
geldende bijstandsnorm

Vermogen gebonden in de eigen woning telt tot € 53.100,00 niet 
mee bij de vermogensbepaling. Heeft u andere bezittingen waar-
van het vermogen hoger is dan het bedrag in de onderstaande 
tabel, dan komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. 
Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, auto die meer waard 
is dan € 3.000,00, caravan, boot, waardepapieren zoals lijfrente-
polissen etc.

Vermogensgrenzen 2021
Alleenstaande €   6.225,00
Alleenstaande (ouder) € 12.590,00
Gehuwden / samenwonenden € 12.590,00

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?
Iedere persoon in het gezin die tot de doelgroep behoort, kan één 
keer per kalenderjaar een aanvraag doen. De tegemoetkoming 
over vorig jaar, moet worden aangevraagd voor 1 april van dit 
jaar. Als u meent dat u in aanmerking komt voor de tegemoetko-
ming, dan moet u een aanvraagformulier inleveren, het formulier 
vindt u op onze website www.urk.nl. U kunt ook bellen met tel. 
0527-689868 of mailen naar werkeninkomen@urk.nl. Wij zorgen 
ervoor dat u een aanvraagformulier krijgt toegestuurd. 

Digitale 
nieuwjaarsreceptie
Op maandag 10 januari 2022 vindt de jaarlijkse nieuwjaars-
receptie plaats. Door de coronamaatregelen is deze bijeen-
komst digitaal. U kunt de livestream volgen via de website 
www.urk.nl. 

Tijdens de bijeenkomst die om 19.00 uur begint, wordt ook 
de gemeentelijke erepenning uitgereikt. Wie deze erepenning 
krijgt, blijft een verrassing tot de dag van uitreiking. We kij-
ken ernaar uit om dit moment, al is het op afstand, samen te 
beleven. 

College van B & W gemeente Urk

Verloren en gevonden voorwerpen
Wie iets kwijt is of juist iets heeft gevonden kan bij de gemeente 
terecht.
Heeft u een voorwerp gevonden, dan is het uw plicht uw best 
te doen het weer bij de eigenaar terug te krijgen. Aangifte van 
verloren of gevonden voorwerpen kan bij de gemeente digitaal, 
telefonisch via (0527) 68 98 68, of aan de balie van het gemeen-
tehuis worden gedaan.

Sleutels worden niet geregistreerd
In de hal van het gemeentehuis staat een sleutelpaal. Heeft u een 
sleutel gevonden, dan kunt u deze tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis aan de sleutelpaal hangen. Bent u een sleutel 
verloren, kijk dan of deze aan de sleutelpaal hangt.

Overzicht verloren en gevonden voorwerpen
Elke week zal er een overzicht op deze pagina geplaatst worden 
met de actuele gevonden en verloren voorwerpen. Als er voorwer-
pen op dit overzicht voorkomen die overeenkomsten hebben met 
uw verloren voorwerp, dan kunt u het beste naar het gemeente-
huis komen met uw legitimatiebewijs of bellen met (0527)  68 
98 68.

Facebook
Volg ook onze Facebookpagina Gevonden en verloren in de ge-
meente Urk. Hierop worden regelmatig foto’s van gevonden en/of 
verloren voorwerpen geplaatst.

Concern voor Werk zamelt zwerffietsen 
in voor de gemeente Urk
Deze fietsen worden verzameld en blijven vervolgens drie maan-
den in beheer bij onze gemeente. Na de wettelijke bewaarter-
mijn van 90 dagen vervalt het eigendomsrecht van de gevonden 
fietsen. Als extra service organiseert Concern voor Werk 4x per 
jaar een kijkdag, waarbij u alsnog aanspraak kunt maken op uw 
fiets. Uiteraard moet u wel kunnen aantonen dat u de eigenaar 
bent door bijvoorbeeld het fietssleuteltje of een aankoopbewijs. 
De kijkdagen in 2022 zijn:  

• 27 januari 2022
• 28 april 2022
• 28 juli 2022
• 27 oktober 2022

De kijkdagen worden gehouden van 09.00-15.00 uur 
bij Concern voor Werk, Produktieweg 5, Emmeloord.


