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19 maart 
Landelijke opschoondag 
Wil jij ook je handen uit de mouwen steken voor een schone omgeving? Meld je aan! 
Je kunt je opgeven bij Clean Team Urk via tel. 06-13937195. Wij bezorgen de benodigde 
materialen zoals prikkers, hesjes en afvalzakken. De materialen worden na 19 maart weer bij 
je opgehaald. Dus ga aan de slag met je vrienden, buren of sportvereniging. Het maakt niet uit 
waar op Urk je je handen uit de mouwen steekt en zwerfafval opruimt. We 

We beginnen op zaterdag 19 maart om 10.00 uur op het parkeerterrein Slikhoogte en ruimen 
op tot 12.00 UUR. Wij zorgen voor de koffie/thee en iets lekkers. Alvast bedankt voor jullie 
hulp!

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode 28 februari  2022 tot en met 7 
maart 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidings-
procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het verplaatsen van de uitrit
Locatie: (nabij) Karel Doormanweg 64, 
 8321 ND Urk
Datum ontvangst: 28 februari 2022

Voor: het wijzigen van de bestemming
 van detailhandel naar wonen
Locatie: Wijk 2 61, 8321 ES Urk
Datum ontvangst: 2 maart 2022

Voor: het realiseren van een dakopbouw
Locatie: De Brug 37, 8322 AS Urk
Datum ontvangst: 2 maart 2022

Voor: het vernieuwen van de riolering en 
 verplaatsen van rioolgemalen
Locatie: Oostwal en De Riepel, 8321 Urk
Datum ontvangst: 4 maart 2022

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Wijk 5 51, 8321 GM Urk
Datum ontvangst: 6 maart 2022

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Het Spijk 12, 8321 WT Urk
Datum ontvangst: 7 maart 2022

Voor: het bouwen van 4 bedrijfsunits
Locatie: De Riepel, 8321 Urk
Datum ontvangst: 7 maart 2022

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

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 28 februari 2022 tot en met 
7 maart 2022 de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend:

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Burgemeester van Suchtelenlaan 17, 
 8321 GW Urk
Datum verzending: 2 maart 2022

Voor: het realiseren van een tweetal 
 hoog / laag steigers
Locatie: (nabij) Arie de Witbrug
Datum verzending: 4 maart 2022

Voor: het bouwen van 19 appartementen
Locatie: Almerelaan 24a t/m 30e, 8321 Urk
 (oude locatie De Noord 10)
Datum verzending: 7 maart 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 11 maart 2022 ter inzage bij de balie van het 
gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak ma-
ken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868. Belanghebbenden 
kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 

6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze beslui-
ten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en 
adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u be-
zwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend 
zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Kennisgeving verlenging
beslistermijn Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht, hebben besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 
zes weken.

Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten
Locatie: Foksdiep 41  

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het feit dat 
niet alle adviezen zijn verwerkt waardoor er meer tijd nodig 
is voor een inhoudelijke beoordeling. Door dit besluit is de 
nieuwe uiterste beslisdatum 15 april 2022.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending 
van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste 
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt 
en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 77, 8320 AB Urk. 

Kennisgeving verlenging 
beslistermijn Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht, hebben besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 
zes weken.

Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten
Locatie: Foksdiep 33  

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het feit dat 
niet alle adviezen zijn verwerkt waardoor er meer tijd nodig 
is voor een inhoudelijke beoordeling. Door dit besluit is de 
nieuwe uiterste beslisdatum 15 april 2022. Belanghebben-
den kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit 
tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het be-
sluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van 
het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 
8320 AB Urk. 

Hulp aan Oekraïense 
vluchtelingen
Dagelijks zien wij verschrikkelijke beelden voorbij komen over de oorlog in Oekraïne. Door 
de omstandigheden zijn veel Oekraïense burgers gevlucht. Een deel van deze vluchtelingen 
komt in Nederland terecht. De gemeente Urk wil haar steentje bijdragen in de opvang van 
de Oekraïense vluchtelingen. 

We merken dat breed op Urk wordt meegeleefd met de Oekraïense bevolking. Zo lopen er diverse 
initiatieven om geld of goederen in te zamelen. Daarnaast hebben we berichten ontvangen van 
inwoners die bereid zijn om Oekraïense vluchtelingen thuis op te vangen. Graag willen we aan 
deze inwoners meegeven dat de bemiddeling voor opvang thuis via Takecarebnb loopt (Steun 
Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl)). 

Activiteiten in het museum
Op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 april vertelt Jaap Bakker in museum Het Oude 
Raadhuis over het thema ‘Urk tijdens de tweede wereldoorlog’ (in beeld en met verhaal) 
U kunt zich hiervoor inschrijven sinds afgelopen maandag 7 maart.

De thema-avonden starten vanaf 19.00 uur met een inloop en start om 19.30 uur. Om 21.30 wordt 
het programma afgesloten. 

De entree bedraagt € 5,00 per persoon. Inschrijven kan aan de balie in het museum en via e-mail: 
museum@urk.nl 

Koningsdag 2022
Caritas is in samenwerking met de gemeente Urk druk bezig met de organisatie van Ko-
ningsdag 2022. 

Op Koningsdag, 27 april 2022 is er weer een ouderwetse Koningsdag in het Wilhelminapark en 
rondom het gemeentehuis. Dus weer een kleedjesmarkt, de Aubade, diverse activiteiten etc. Maar 
heb jij ook ideeën? Laat het ons weten! En vind je het leuk om ons te helpen op Koningsdag? Dan 
horen we dat ook graag! Houd de krant en social media in de gaten voor meer informatie over de 
invulling en activiteiten op deze Koningsdag. 
Wil jij meedoen om op Urk voor de komende jaren weer een Oranjevereniging op te zetten?
Lijkt het je leuk om een Oranjevereniging op te richten? En met ondersteuning van gemeente Urk 
en Caritas Oranje activiteiten te organiseren voor Koningsdag? Laat het dan aan ons weten via het 
mailadres:……


