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Ingediende aanvraag 
voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 11 april 2022 tot en met 18 
april 2022 de volgende aanvraag voor een omgevingsver-
gunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidings-
procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het herbouwen van het bedrijfspand
Locatie: Keteldiep 19, 8321 MH Urk
Datum ontvangst: 12 april 2022

De ingediende aanvraag kunnen na telefonische afspraak 
worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hier-
voor met 0527689868.

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 11 april 2022 tot en met 
18 april 2022 de volgende omgevingsvergunning hebben 
verleend:

Voor: het bouwen van 2 woningen 
 en 1 zorgwoning 
Locatie: Beatrixstraat 1, 1a en 1z, 8322 Urk
Datum verzending: 14 april 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 22 april 2022 ter inzage bij de balie van het ge-
meentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak maken. 
Bel hiervoor met tel. 0527-689868. Belanghebbenden kun-
nen 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.

Gewijzigde openingstijden rond 
Koningsdag en Bevrijdingsdag 
Het gemeentehuis en het zwembad zijn in verband met Koningsdag en Bevrijdingsdag op 27 april en 5 mei 
gesloten. Wij wensen u fijne dagen! 

Gewijzigde afvalinzameling 
met Koningsdag

Verkeersstremming op Domineesweg in de avond en 
nacht van 3 op 4 mei 2022

Op Koningsdag (woensdag 27 april) worden geen afval en 
grondstoffen ingezameld in de gemeente Urk. De containers 
worden op een andere dag geleegd.

• De afvalinzameling van woensdag 27 april vindt plaats op
zaterdag 30 april.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld 
dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de 
dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. 

Gewijzigde openingstijden
Het ROVA-Klantcontactcentrum is ook gesloten op woensdag 
27 april. 

Blijft u ook op de hoogte via de ROVA-app?
Via onze ROVA-app kunt u altijd de juiste inzameldagen 
terugvinden. Zelfs de gewijzigde inzameldagen rond de 
feestdagen. Het mooie van de ROVA-app is dat u een 
melding kunt instellen, zodat u vooraf een herinnering krijgt 
wanneer wij langskomen om uw afval op te halen. De actuele 
inzameldagen vindt u daarnaast ook nog op www.rova.nl/
inzamelkalender. De ROVA-app is te downloaden in de Apple 
Appstore of de Google Play Store.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, 
telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Het ROVA-
Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.00 
tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Volledige stremming van het verkeer op de Dominees-
weg van dinsdag 3 mei, 18:00 uur tot en met 4 mei 
06:00 uur.

Aanleg overkluizing voor de zandpersleiding
In opdracht van de gemeente Urk legt aannemer Smink 
in de avond en nacht van dinsdag 3 mei op woensdag 4 
mei 2022 een overkluizing over de Domineesweg aan. 
De overkluizing wordt boven de weg opgebouwd en 
geleidt de 2,5 kilometer lange persleiding die gebruikt 
wordt voor de aanvoer van zand vanaf het IJsselmeer 
richting de toekomstige Zeeheldenwijk. Het zand ligt 
in opslag in het zanddepot dat in de komende maand 
wordt opgebouwd.

Omleidingsroute vanaf afrit A6 en 
vanuit bebouwde kom
Al het doorgaande verkeer over de Domineesweg 

wordt tussen 3 mei 18:00 uur en 4 mei 06:00 uur 
volledig gestremd. Als het werk langer duurt, kan 
er een uitloopmogelijk zijn in de avond en nacht van 
woensdag 4 mei op 5 mei (18:00-6:00 uur, er wordt 
daarbij rekening gehouden met dodenherdenking). Voor 
het gemotoriseerde verkeer geldt een omleidingsroute 
vanaf de afrit van de Rijksweg A6 en vanuit de 
bebouwde kom van Urk. Met behulp van borden wordt 
de omleidingsroute aangegeven. Kijk op het kaartje 
bij dit bericht of op de website voor de aangewezen 
omleidingsroute. Fietsers en bromfietsers worden langs 
het werk geleid. De woningen aan de Domineesweg 9 
t/m 26, Karel Doormanweg en Zuidermeerweg blijven 
bereikbaar voor bewoners vanuit de richting Nagele.
Houdt u dus rekening met kortdurende verkeershinder 
in de avond en nacht van 3 op 4 mei. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente 
Urk, tel. 0527-689868 of email: gemeente@urk.nl.


