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Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Urk maken bekend dat zij in de periode van 28 
maart 2022 tot en met 4 april 2022 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het realiseren van een 
 dakopbouw
Locatie: Golfoploop 12, 8322 BR Urk
Datum verzending: 30 maart 2022

Voor: het aanmeren van een 
 woonboot t.b.v. het huisvesten 
 van vluchtelingen uit Oekraïne 
 met instandhoudingstermijn 
 van 1 jaar
Locatie: Burg. J. Schipperkade 14, 
 8321 EH Urk
Datum verzending: 30 maart 2022

Voor: het bouwen van een 
 aanlegsteiger
Locatie: Inschot 4a, 8321 MB Urk
Datum verzending: 31 maart 2022

Voor: het huisvesten van arbeids-
 migranten met instand-
 houdingstermijn van 3 jaar
Locatie: Foksdiep 41 en 43, 
 8321 MK Urk
Datum verzending: 4 april 2022

Voor: het huisvesten van arbeids-
 migranten met instand-
 houdingstermijn van 3 jaar
Locatie: Foksdiep 33 en 35, 
 8321 MK Urk
Datum verzending: 4 april 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 8 april 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 Alge-
mene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de 
genoemde verzenddatum tegen deze besluiten be-
zwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam 
en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk be-
sluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd 
en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet wor-
den 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 bekend dat zij in de periode van 28 
maart 2022 tot en met 4 april 2022 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure 
van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van 
 8 kwadrantwoningen
Locatie: Constantijnstraat, Urk
Datum ontvangst: 28 maart 2022

Voor: het afwijken van het 
 bestemmingsplan voor het 
 vestigen van een 
 schoonheidssalon
Locatie: Spaanderbank 15, 
 8321 RM Urk
Datum ontvangst: 29 maart 2022

Voor: het wijzigen van het gebruik 
 van het pand van “kantoor” 
 naar “maatschappelijk” 
 voor 5 jaar
Locatie: Klifweg 12, 8321 EJ Urk
Datum ontvangst: 30 maart 2022

Voor: het herstellen van de vloer van 
 gemaal Vissering
Locatie: Domineesweg 33f, 
 8321 DZ Urk
Datum ontvangst: 31 maart 2022

Voor: het verbouwen en uitbreiden 
 van het pand
Locatie: Amsteldiep 3, 8321 WH Urk
Datum ontvangst: 31 maart 2022

Voor:  het uitbreiden van de garage
Locatie: Middelbuurt 32, 8321 ZD Urk
Datum ontvangst: 2 april 2022

Voor: het afwijken van het 
 bestemmingsplan voor 
 een webshop
Locatie: Griend 2h, 8321 MN Urk
Datum ontvangst: 4 april 2022

Voor: het plaatsen van 2 dakkapellen 
 voor de voor- en achterzijde
Locatie: Flevostraat 13, 8321 HH Urk
Datum ontvangst: 4 april 2022

Voor: het vervangen van het raam
Locatie: Wijk 6 76a, 8321 VD Urk
Datum ontvangst: 4 april 2022

Voor: het wijzigen van de gevel
Locatie: Schelpenhoek 33, 
 8321 BK Urk
Datum ontvangst: 4 april 2022

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

Voortgang werkzaamheden 
herinrichting Park Hooiland
De gemeente is druk bezig met de herinrichting van 
het park Hooiland. Door de natte periode van de afge-
lopen tijd moest het inplanten van bosplantsoen, het 
inzaaien van gras en kruidenmengsels even wachten. 
De oplevering is daardoor iets vertraagd. Gelukkig 
kregen we ook mooi weer, een drogere periode, waar-
door het toch gelukt is om alles op tijd in te zaaien. In 
de stalen plantvakken op het lage gedeelte komt nog 
de prachtige prairie beplanting, dezelfde beplanting 
als langs het palenscherm bij de Schelpenhoek en 
Waaiershoek. Deze wordt in mei aangeplant door de 
firma Lageschaar. Nu is het wachten op een stevige 
grasmat. Als die sterk genoeg is, kunnen de hekken 
rondom het park verwijderd worden en opengesteld 
worden voor iedereen om te wandelen, te fietsen en 
te zitten. Nog even geduld, maar: het eind is in zicht.

Expositie Schotel 
Vanaf zaterdag 9 april is de expositie van Schotel 
in het museum. 

Antonie Pieter Schotel (Dordrecht, 5 september 1890 
- Laren, 1958) was een Nederlands schilder. Hij was 
afstammeling van de bekende zeeschilder Johannes 
Christiaan Schotel en wilde van jongs af aan schilder 
worden. Hij begon te werken in de marmerzagerij 
van zijn vader. In 1901 kreeg hij zijn eerste en enige 
schilderslessen, van Hermanus Gunneweg. Volgens 
de wens van zijn ouders werkte hij aanvankelijk 
in de handel, tot hij op 25-jarige leeftijd een 
atelier huurde aan de Bomkade in Dordrecht. Zijn 
lievelingsonderwerp was de rivier met de schepen 
op het water. Vrijwel feilloos schildert hij de botters 
in rust en in actie, verbluffend raak geeft hij de weide 
verschieten der rimpellooze binnenzee, waarboven ’n 
zware wolkenlucht staat; vlot en kernachtig de leutige 
stadjes aan de kust. Immer is de compositie van zijn 
werk geordend en weloverwogen.
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