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Verkeershinder 
Urkerweg
De bouw van de Michiel de Ruyterbrug gaat van start. Voor het inrichten 
van het bouwterrein wordt volgende week donderdag 26 augustus de 
zuidelijke weghelft richting Emmeloord van de Urkerweg afgesloten ter 
hoogte van Kinderboerderij De Stekplek. Verkeersregelaars begeleiden 
de doorstroming van het verkeer.

Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 9 augustus 2021 tot en met 16 augus-
tus 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toe-
passing is, hebben ontvangen:

Voor:  het plaatsen van een dakkapel
Locatie:  Wagenpad 38   8321RL  URK
Datum ontvangst:  10 augustus 2021

Voor:  het plaatsen van een dakkapel
Locatie:  Wijk 5-44a  8321GH  URK
Datum ontvangst:  12 augustus 2021

Voor:  het plaatsen van een dakkapel aan 
 de voor- en achterzijde
Locatie:  Wijk 1-14
Datum ontvangst:  12 augustus 2021

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak wor-
den ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 
0527689868.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 9 augustus 2021 tot en met 16 augustus 
2021 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor:  het inrichten van twee werkterreinen 
 t.b.v. de Michiel de Ruyterbrug
Locatie:  ter hoogte van Urkerweg 62
Datum verzending: 13 augustus 2021

Voor:  het bouwen van de Michiel de Ruyterbrug
Locatie:  ter hoogte van Urkerweg 62
Datum verzending:  13 augustus 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
20 augustus 2021 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 be-
stuursrecht 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 be-
zwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Verleende vergunningen Wet op de 
Kansspelen, Algemene Plaatselijke 
Verordening, Drank- en Horecawet

De burgemeester/het college van de gemeente Urk maakt bekend 
dat zij de volgende vergunningen heeft verleend:

Voor: tijdelijke standplaats voor de Nationale 
 Ombudsman
Locatie en datum: Pleintje Kruidvat Wijk 2 op Urk op 
 22 september 2021
Datum verzending: 4 augustus 2021

Voor: plaatsen tijdelijke reclameborden voor de 
 KWF collecteweek
datum: 30 augustus t/m 13 september 2021
Datum verzending: 4 augustus 2021

Voor: Skeelertocht Parel van Urk
Locatie en datum: 21 augustus 2021, start bij de Rots op Urk
Datum verzending: 9 augustus 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 of het college, 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. 

Speelbos afgesloten in 
verband met werkzaamheden 

Het Speelbos aan de Staartweg is tussen maandag 23 augustus 
en ongeveer 6 september afgesloten voor bezoekers. De gemeente 
Urk start maandag met graafwerkzaamheden naast de sloot. De 
bovenlaag tussen de sloot en het voetpad wordt afgegraven om het 
oorspronkelijke zand van de voormalige Staart van Urk weer zicht-
baar te maken. Hierdoor creëren we ook meer wateroppervlak en 
recreatiemogelijkheden. Verder verwijderen we de haag langs de 
Staartweg om het Speelbos en de Staart beter zichtbaar te maken. 
De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Bij vragen kunt u 
contact opnemen met de gemeente.

Extra commissievergadering 
op 26 augustus

Donderdag 26 augustus is er een extra vergadering 
van commissie 1 over de Nota gronduitgifte. 
De vergadering begint om 19.30 uur.


