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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 26 april 2021 tot en met 3 mei  2021 de volgende 
omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor:  het plaatsen van een overkapping
Locatie:  Schelpenhoek 111, 8321 BP urk
Datum verzending:  28 april 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 
mei 2021 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. In ver-
band met de maatregelen van het RIVM voor het coronavirus kan dit al-
leen na een telefonische afspraak. Bel hiervoor met tel. 0527-689868

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen dit be-
sluiten 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.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR 
EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 26 april 2021 tot en met 3 mei 2021 de volgen-
de aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ont-
vangen:

Voor:  het uitbreiden van de woning
Locatie:  Ketel 16, 8321 RD Urk
Datum ontvangst:  28 april 2021

Voor:  het plaatsen van een dakkapel
Locatie:  Wijk 5-44a, 8321 GM Urk
Datum ontvangst:  29 april 2021 

Gewijzigde afvalinzameling 
met Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) wordt 
geen afval en grondstoffen ingezameld in de 
gemeente Urk.

• De afvalinzameling van donderdag 13 mei 
vindt plaats op zaterdag 15 mei.

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

Blijft u ook op de hoogte via de ROVA-app? 
Via de ROVA-app kunt u altijd de juiste inzamel-
dagen terugvinden. Zelfs de gewijzigde inza-
meldagen rond de feestdagen. Het mooie van 
de ROVA-app is dat u een melding kunt instel-
len, zodat u vooraf een herinnering krijgt wan-
neer wij langskomen om uw afval op te halen. 

De actuele inzameldagen vindt u daarnaast ook 
nog op www.rova.nl/inzamelkalender. De RO-
VA-app is te downloaden in de Apple Appstore 
of de Google Play Store.

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

Geef corona geen kans! 
Houd die anderhalve meter afstand, 
draag een mondkapje en bij 
klachten laat je testen en blijf thuis!

Voor:  het plaatsen van een dakkapel
Locatie:  Irenestraat 21, 8322 GM Urk
Datum ontvangst:  30 april 2021

Voor:  het uitbreiden van de woning
Locatie:  Noorderzand 21, 8321 HZ Urk
Datum ontvangst:  30 april 2021

Voor:  het plaatsen van een dakkapel
Locatie:  Vlet 13, 8322 EH Urk
Datum ontvangst:  3 mei 2021

Voor:  het plaatsen van een veranda / schuur
Locatie:  Het Ruim 18, 8322 AL Urk
Datum ontvangst:  3 mei 2021

Voor:  het plaatsen van een overkapping
Locatie:  Wijk 1-22, 8321 EL Urk
Datum ontvangst:  3 mei 2021

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RIVM-maatregelen 
voor het coronavirus na telefonische afspraak worden ingezien bij de balie 
van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 0527-689868.

VERLEENDE WET OP DE KANSSPELEN EN 
DRANK- EN HORECAWET VERGUNNINGEN

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat hij de volgende 
vergunningen heeft verleend:

Voor: het aanwezig hebben van speelautomaten 
 in De Ommele
locatie: Wijk 2-66 op Urk
Datum verzending: 28 april 2021

Voor: het schenken van alcoholhoudende 
 dranken in De Schipper Urk
locatie: Wijk 2-16 op Urk
Datum verzending: 12 april 2021

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze 
besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
aan de burgemeester, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel dui-
delijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige 
voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank 
Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

VERLEENDE GEDOOGBESCHIKKINGEN 
OP BASIS VAN DE ALGEMENE
PLAATSELIJKE VERORDENING

Door de aanhoudende coronamaatregelen heeft de burgemeester 
gedoogbeschikkingen verleend aan onderstaande horeca-inrich-
tingen voor het tijdelijk uitbreiden van het terras. De uitbreiding is 
toegestaan tot 1 november 2021.

• Visrestaurant Baarssen
• Bakkerij Bart
• Restaurant Blue
• De Boet
• Constantijn Pizza en Grill
• Kwalitaria De Bolder
• De Ommele
• De Oude Bakkerij
• Polder Inn
• Taverne het Raathuis
• Snackplaza Willem de Boer
• Strand Paviljoen
• Urker Vishal
• BY VIP – restaurant Storm
• Bistro de Zeebodem

Er is geen bezwaar mogelijk tegen gedoogbeschikkingen. 


