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Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij 
in de periode 7 maart 2022 tot en met 14 maart 2022 de volgende aan-
vraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het uitbreiden van de expeditie ruimte
Locatie: Westwal 2, 8321 WG Urk
Datum ontvangst: 8 maart 2022

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

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 4 maart 2022 tot en met 14 maart 2022 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het uitbreiden van het pand met 
 kantoorvleugel en nieuwe hal 
Locatie: Industrierondweg 4, 8321 EA Urk
Datum verzending: 9 maart 2022

Voor: het plaatsen van twee dakkapellen 
Locatie: Voorland 11, 8321 CA Urk
Datum verzending: 10 maart 2022

Voor: het plaatsen van een zalmautomaat
Locatie: Wijk 1 26, 8321 EL Urk 
Datum verzending: 10 maart 2022

Voor: het bouwen van een erker en een schuur
Locatie: Voorland 4, 8321 CA Urk
Datum verzending: 14 maart 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 
maart 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. U kunt te-
lefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868. Belang-
hebbenden 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 burgemeester 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:  Collectevergunning aan Stichting Woord en Daad
Datum:  Week 35 in 2022
Datum verzending: 3 maart 2022

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burge-
meester of het college, Postbus 77, 8320 AB Urk. Wilt u de beslissing op 
uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzie-
ningenrechter om een voorlopige voorziening. Het adres van de voorzie-
ningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA 
Lelystad.

Opbrengst collecte

Stichting Woord en Daad collecte 2021 € 10.668,50

Controle 

Leningen via Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting en 
verduurzamingsmaatregelen
Via de gemeente kunt u leningen aanvragen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Het gaat dan om een starter-
slening of een stimuleringsregeling voor bewoners van het Oude dorp. Op de webpagina www.svn.nl/gemeente/Urk 
kunt u hier meer informatie over vinden.

De starterslening is voor inwoners die voor het eerst een woning kopen en tot een maximum koopsom. Zij kunnen aanspraak 
maken op de starterslening. De stimuleringsregeling is voor bewoners van het Oude Dorp op Urk. Dit gaat om woningverbete-
ring en in sommige gevallen duurzaamheidsmaatregelen. Voor een aanvraag van beide een regelingen hebben bewoners een 
toewijzingsverklaring van de gemeente Urk nodig. Hiervoor kunt u SvN en de gemeente om informatie vragen. 

Voor bedrijven is er ook een optie om een duurzaamheidslening aan te vragen. De gemeente Urk heeft voor inwoners geen 
duurzaamheidslening via SvN lopen. 

Waar kunt u als inwoner wel terecht voor duurzaamheidsleningen?

- De gemeente Urk werkt samen met het Energieloket Urk. Elke woensdagmiddag zitten zij in de bibliotheek om inwoners te 
helpen. Daarnaast kunnen ze chatten, bellen en mailen met vragen. Zij geven advies op maat en denken met inwoners mee 
hoe de woning het beste verduurzaamd kan worden. Zij weten ook meer over financieringsmogelijkheden. Zie webpagina: 
Energieloket Urk | Wooncomfort omhoog, energierekening omlaag. - Energieloket Flevoland

- Via RVO is de ISDE subsidie beschikbaar. Bij twee isolerende maatregelen kun je ongeveer 30% van het totaalbedrag 
terugkrijgen. Zie de webpagina: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) 
aanvragen| RVO.nl | Rijksdienst

- Via de bank kun je in veel gevallen een duurzaamheidslening afsluiten. Per bank verschillen de voorwaarden, informeer naar 
de mogelijkheden voor verduurzamingsmaatregelen aan uw woningen. 

Heb je vragen over leningen of verduurzamingsmaatregelen aan uw woning? 
Bel dan met het Energieloket of gemeente Urk. 

hondenbelasting 
Vanaf 21 maart 2022 is er weer een huis-aan-huis controle op het bezit 
van honden. Deze controle duurt een aantal weken. De controleur belt 
aan om te kijken of u een hond heeft. Als er een hond wordt aangetrof-
fen waarvoor geen belasting wordt betaald, vult de controleur samen 
met u een aangiftebiljet in. Wanneer de controleur niemand thuis aan-
treft, laat hij een formulier achter.

U bent verplicht om uw hond zelf aan te melden bij de gemeente. U krijgt dan jaarlijks een aanslag hondenbelasting. Het aantal 
honden dat u houdt, bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief bedraagt in 2022 € 81,50 per jaar voor de eerste hond. Voor 
elke volgende hond betaalt u € 119,00. Wanneer u uw hond niet aanmeldt, kunt u daarvoor een boete krijgen.

U kunt aan- of afmeldformulieren digitaal invullen via ‘Mijn Urk’ op www.urk.nl. Heef u geen DigiD, dan kunt u de formulieren 
telefonisch of via de mail opvragen. Heeft u vragen over de controle of wilt u een aan- of afmeldformulier aanvragen, dan kunt 
u tijdens kantooruren bellen naar 0527-689868. U mag uw vragen ook per e-mail stellen. Dat kan via belastingen@urk.nl

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 inwo-
ners 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 vluchte-
lingen (vluchtelingenwerk.nl)). 

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 hebben de nodige materialen zoals 
prikkers, hesjes en afvalzakken. 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 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. Al-
vast bedankt voor jullie hulp! 


