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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 5 januari 2022 tot en met 
17 januari 2022 de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voor-
bereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Voorland 11, 8321 CA Urk
Datum ontvangst: 5 januari 2022

Voor: het wijzigen van de voorgevel 
Locatie: Het Rif 7, 8321 DS Urk
Datum ontvangst: 5 januari 2022

Voor: het plaatsen van een bouwkeet
Locatie: Burgemeester J. Schipper Kade
Datum ontvangst: 10 januari 2022

Voor: het plaatsen van een 
 zalmautomaat 
Locatie: Wijk 1-26, 8321 EL Urk
Datum ontvangst: 13 januari 2022

Voor: het kappen en herplanten 
 van bomen 
Locatie: nabij Industrierondweg 4 t/m 6
Datum ontvangst: 14 januari 2022

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

Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor: het uitbreiden van het bedrijfspand 
 met kantoorvleugel en een 
 nieuwe hal
Locatie: Industrierondweg 4, 8321 EA  Urk

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 21 januari 2022 gedurende 

zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Urk. Tijdens 
de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk ziens-
wijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan 
ons college en worden verzonden aan het College van B&W, 
Postbus 77, 8320 AB te Urk, t.a.v. afdeling Dienstverlening. 
In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden 
ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uit-
eindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en 
men belanghebbende is.

Terinzagelegging 
Ontwerpbestemmingsplan Westgat

Burgemeester en wethouders van Urk maken op grond van 
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 
21 januari 2022 het ontwerpbestemmingsplan Westgat ge-
durende zes weken voor eenieder ter inzage ligt. 

Ontwerp bestemmingsplan
De gemeente Urk wil het plangebied Westgat nu verder 
doorontwikkelen. Na het vertrek van een aantal bedrijven is 
de kans voor de gemeente Urk ontstaan om ook in dat deel 
van het bedrijventerrein functiemenging te gaan toestaan. 
De vooroverlegreacties zijn verwerkt.

Inzage stukken
Het ontwerpbestemmingsplan kan gedurende de termijn 
van terinzagelegging in verband met de RIVM-maatregelen 
voor het coronavirus na telefonische afspraak worden in-
gezien bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. 
Bel hiervoor met 0527-689868. Daarnaast is het ontwerp-
bestemmingsplan te raadplegen via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planid-
n=NL.IMRO.0184.BP2021Westgat-0201

Indienen zienswijze
Vanaf 21 januari 2022 tot en met 4 maart 2022 kan eenie-
der naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze met 
betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan naar voren 
brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de 
gemeenteraad van Urk, Postbus 77, 8320 AB te Urk, onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan West-
gat’. De zienswijze dient voorzien te zijn van een duidelijke 
en volledige vermelding van naam, adres en motivering. In-
dien u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen, 
is het mogelijk een afspraak te maken met het projectteam 
Westgat o.v.v F. Fassotte (tel. 0527-689868).

Kijkdag gevonden fi etsen 
Concern voor Werk 
27 januari 2022

Zwerffietsen worden verzameld en blijven vervolgens drie maanden in beheer 
bij onze gemeente. Na de wettelijke bewaartermijn van 90 dagen vervalt het 
eigendomsrecht van de gevonden fietsen. Als extra service organiseert Con-
cern voor Werk 4x per jaar een kijkdag, waarbij u alsnog aanspraak kunt ma-
ken op uw fiets. Uiteraard moet u wel kunnen aantonen dat u de eigenaar bent 
middels bijvoorbeeld het fietssleuteltje of een aankoopbewijs. Op donderdag 
27 januari 2022 van 09.00 - 15.00 uur is er weer een kijkdag bij Concern voor 
Werk, Produktieweg 5 te Emmelooord.

Tegemoetkoming 
energierekening lage 
inkomens
De afgelopen maanden zijn de energieprijzen fors gestegen, daardoor moeten 
huishoudens hogere energierekeningen betalen. Het Rijk gaat voor alle huis-
houdens een deel van de rekening betalen. Daarnaast krijgen huishoudens met 
een laag inkomen een extra vergoeding via een éénmalig geldbedrag. 

Minder energiebelasting betalen
In 2022 wordt per huishouden de energiebelasting met ongeveer € 400,00 ver-
laagd. Uw energieleverancier is verantwoordelijk voor het afrekenen van deze 
verlaagde energiebelasting. U hoort van hen meer over het minder betalen. 

Eenmalig vergoeding laag inkomen
Het Rijk wil huishoudens met een laag inkomen extra helpen met het kunnen 
blijven betalen van de energierekening. Een laag inkomen is op of net boven 
het sociaal minimum. Als u een laag inkomen heeft, dan wordt eenmalig on-
geveer € 200,00 betaald. 

Voor wie?
Op dit moment heeft het Rijk nog niet bekend gemaakt hoe en wanneer deze 
vergoeding wordt betaald. Wij hebben ook nog geen informatie ontvangen wie 
precies in aanmerking komen. Zodra hier meer nieuws over is, laten wij u dit 
weten.  

Gevraagd: Leden voor een stembureau op Urk
De gemeente Urk heeft een verkiezingspool. 
Hieruit worden de leden aangewezen die bij 
verkiezingen lid zijn van één van de tien stem-
bureaus op Urk.
Omdat we deze pool willen uitbreiden zijn wij 
op zoek naar inwoners die zich bij een verkie-
zing willen inzetten als stembureaulid.
De eerstvolgende verkiezing vindt plaats 
in maart 2022. Dan zijn er gemeenteraads-
verkiezingen. Er zijn drie verkiezingsdagen: 
maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en 
woensdag 16 maart.

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan 
deze pool? Laat het vóór 1 februari 2022 we-
ten en stuur een email naar burgerzaken@
urk.nl.

Wat vragen wij?
• Administratief onderlegd
• Precies en nauwkeurig
• Stressbestendig
• Integer
• Ouder dan 18 jaar
• Een goed humeur
• Op een verkiezingsdag van 
 07.00 tot 24.00 uur beschikbaar zijn
• Geen lid zijn van de huidige 
 gemeenteraad
• De geldende Corona-regels respecteren 

en bereid zijn om kiezers er op te wijzen 
om die regels toe te passen in het 

 stembureau

Daarnaast is het verplicht om een digitale op-
leiding te volgen.

Er staat een vergoeding tegenover van 
€ 200,00 bruto per verkiezingsdag.

Wilt u in uw reactie uw naam, adres, geboor-
tedatum, opleiding, eventuele werkervaring, 
telefoonnummer, emailadres en uw motiva-
tie voor de aanmelding vermelden? En wilt u 
aangeven op welke van de drie verkiezings-
dagen u inzetbaar bent?

Indien nodig maken wij uit de binnengekomen 
reacties een selectie.


