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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 2 mei 2022 tot en met 9 mei 2022 de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor:  het brandveilig gebruik van het pand
Locatie:  Kotter 34, 8322 EK Urk
Datum ontvangst:  4 mei 2022

Voor:  het realiseren van 2 dakkappellen
Locatie:  Koningin Julianastraat 7, 8321 HW Urk
Datum ontvangst:  7 mei 2022

Voor:  het verhogen van het dak
Locatie:  Nieuwe Klif 1, 8321 DM Urk
Datum ontvangst:  9 mei 2022

Voor:  het wijzigen van de achtergevel
Locatie:  Breezand 16, 8321 PD Urk
Datum ontvangst:  9 mei 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 2 mei 2022 tot en met 9 mei 2022 de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor:  het uitbreiden van de expeditie ruimte
Locatie:  Westwal 2, 8321 WG Urk
Datum verzending:  3 mei 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
11 mei 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 bur-
gemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Verkeersbesluit evenement 
Eiland in de Verte

Het college van burgemeester en wethouders van Urk besluit:

• door het plaatsen van hekwerken een fysieke afsluiting van 
het oostelijk deel van het Haventerrein gelegen aan de Burge-
meester J. Schipperkade en Klifweg in te stellen;

• door het plaatsen van verkeersborden E6 van bijlage 1 van 
het RVV 1990, gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen op 
het haventerrein, nabij de toegang tot het evenemententerrein 
‘Eiland in de Verte’;

• de hiervoor omschreven verkeersmaatregel t.b.v. het evene-
ment ‘Eiland in de Verte’ op het haventerrein te Urk van kracht 
te verklaren van 15 tot en met 27 juni 2022, of zoveel korter 
indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

• door het plaatsen van verkeersborden C1 van bijlage 1 van het 
RVV 1990, inclusief onderbord ’van 18.00 uur tot 24.00 uur’ 
en in combinatie met afzethekken, een geslotenverklaring in 
beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of 
trekdieren of vee in te stellen op de volgende locaties;
- op de Burgemeester J. Schipperkade en Klifweg ter hoogte 

van de Klifkade;
- op de Burgemeester J. Schipperkade en Klifweg ter hoogte 

van de Dormakade;
• de hiervoor omschreven verkeersmaatregel t.b.v. het evene-

ment ‘Eiland in de Verte’ op het haventerrein te Urk van kracht 
te verklaren van 21 tot en met 25 juni 2022, of zoveel korter 
indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na 
de datum van publicatie een bezwaarschrift (voorzien van naam, 
adres, datum, handtekening, omschrijving van besluit waartegen 
bezwaar wordt gemaakt en redenen van bezwaar) indienen bij het 
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 77, 8320 AB, 
URK. U wordt verzocht op de brief “bezwaar” te vermelden. Tevens 
kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, 
Postbus 10067, 8000 GB, ZWOLLE, verzoeken een voorlopige voor-
ziening te treffen. 

Herdenking 
Vissersmonument op
zaterdag 21 mei 2022
Ter nagedachtenis aan hen die op zee gebleven zijn, 
organiseert de gemeente Urk in samenwerking met het comité 
Herdenking Vissersmonument jaarlijks de herdenking bij 
het Vissersmonument. Door corona kon deze herdenking de 
afgelopen twee jaar niet gezamenlijk gehouden worden. Dit 
jaar komen we weer als vanouds samen om met elkaar te 
herdenken. Omdat in het Kerkje aan de Zee de ruimte beperkter 
is, vindt de herdenking dit jaar plaats vanuit de Bethelkerk. Wij 
hopen met elkaar een waardige herdenking te beleven. 

Programma
18.00 uur: Nederlandse vlag halfstok bij het 

Vissersmonument
18.30 uur: Ontvangst familie, genodigden en 
 Crescendo in Bethelkerk 
18.40 uur: Crescendo zingt een lied 
18.45 uur: Welkom door de burgemeester
18.55 uur: Koor gaat lopend vanuit de Bethelkerk (onder 

klokgelui) naar het Vissersmonument
19.00 uur: Vanuit de Bethelkerk sluiten families en 

genodigden zich bij het koor aan
19.08 uur: Kort herdenkingswoord door de burgemeester 
19.12 uur: Crescendo zingt een lied
19.15 uur: Kranslegging
19.30 uur: Crescendo zingt een lied
19.35 uur: Vertrek naar kantine van het gemeentehuis voor 

informele bijeenkomst met genodigden


