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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode 14 maart  2022 tot en met 21 maart  2022 de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het vervangen van de schuur
Locatie: Noorderpalen 78, 8321 CP Urk
Datum ontvangst: 16 maart 2022

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Noorderzand 21, 8321 HZ Urk
Datum ontvangst: 17 maart 2022

Voor: het aanmeren van een woonboot voor het 
 huisvesten van vluchtelingen
Locatie: Nabij Burg. J. Schipper Kade Urk
Datum ontvangst: 18 maart 2022

De ingediende aanvragen 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 14 maart 2022 tot en met 21 maart 2022 de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het realiseren van 4 dakkapellen
Locatie: Noorderzand 21 en 22, 8321 HZ Urk
Datum verzending: 16 maart 2022

Voor: het uitvoeren van graafwerkzaamheden voor
 het aanleggen van een kabel 
Locatie: nabij Zwolsebrug, Urk
Datum verzending: 17 maart 2022

Voor: het bouwen van een bedrijfsruimte
Locatie: Het Spijk 2a, 8321 WT Urk
Datum verzending: 17 maart 2022

Voor: het plaatsen van een erker aan de voorzijde 
 van de woning
Locatie: Oude Dijk 24, 8321 AP Urk
Datum verzending: 21 maart 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
25 maart 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 burge-
meester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Schip voor vluchtelingen 
uit Oekraïne aangemeerd
Het schip voor de opvang van vluch-
telingen uit Oekraïne is woensdag-
avond aangemeerd in de haven van 
Urk. Gelijk daarna wordt het schip in 
orde gemaakt voor de opvang. Op 
donderdag zijn er verschillende rond-

leidingen verzorgd. Vanaf vrijdag is 
de boot gereed voor de opvang van 
vluchtelingen. Op de website www.
urk.nl/oekraine staat alle informatie 
die van belang is voor de opvang van 
de vluchtelingen op de boot.

Inzameling 
Klein 
Chemisch 
Afval (KCA)

Op 30 maart en 4 en 6 april wordt er een 
inzamelronde van het Klein Chemisch Af-
val (KCA) gereden. Dit zijn producten die 
gevaarlijke stoffen bevatten, zoals schoon-
maakmiddelen, verf, medicijnen, batterijen, 
spaarlampen en oliën. Een groot deel van 

de stoffen in KCA kunt u hergebruiken. 
Meer informatie over het inzamelen of weg-
brengen van KCA vindt u in de ROVA-app 
of via www.rova.nl/kca. Heeft u de inzamel-
ronde gemist dan kunt u KCA ook altijd in-
leveren bij de milieustraat.
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