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Verleende 
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 30 augustus 2021 tot en met 6 september 2021 de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het wijzigen van het bedrijfspand
Locatie: Industrierondweg 24, 8321 EC Urk
Datum verzending: 2 september 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 
september 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 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.

Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 30 augustus 2021 tot en met 6 september 2021 de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de regu-
liere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het wijzigen van de zijgevel
Locatie: Wijk 8 63, 8321 TK Urk
Datum ontvangst: 2 september 2021

Voor: wijzigen van de gevels
Locatie:  Bornholmlaan 16, 8321 TM Urk
Datum ontvangst: 3 september 2021

Ouder? Of heb je een ouderrol? 
Dan is de oudernieuwsbrief 

van DURF! wat voor jou. 
Ieder kwartaal tips, tricks en verhalen 
van ouders, organisaties of jongeren. 

Wil jij ‘m ook in je mailbox? 
Meld je dan aan via 

https://urkdurft.nl/oudernieuwsbrief/ 

NIEUWSBRIEF
VOOR OUDERS

WIL JIJ ’M OOK IN JE MAILBOX?

Voor: het bouwen van een bedrijfspand
Locatie: Inschot 4, 8321 MB Urk
Datum ontvangst: 3 september 2021

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

Verleende wet op de kans-
spelen, algemene plaatselijke 
verordening en drank- en 
horecawetvergunningen
De burgemeester/ het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de 
volgende vergunningen heeft verleend:

Voor: Loterij 27 mc Samen Sterk
Locatie en datum: Urk fm op op 25 september 2021
Datum verzending: 6 september 2021

Voor: Standplaats vishandel Ruizendaal
Locatie en datum: Urkerhard tot en met 31 december 2021
Datum verzending: 6 september 2021

Voor: Evenement Fish Potato Run
Locatie en datum: Start haven van Urk op 11 september 2021
Datum verzending: 6 september 2021

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten be-
zwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemees-
ter of het college, Postbus 77, 8320 AB Urk.
Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? 
Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Het 
adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Post-
bus 2035, 8203 AA Lelystad. 

18 september - 
World Clean Up day
Wil jij ook je handen uit de mouwen steken 
voor een schone omgeving? Meld je aan!

Je kunt je opgeven bij Clean Team Urk via tel. 06-13937195. Wij be-

zorgen de benodigde materialen zoals prikkers, hesjes en afvalzak-

ken. De materialen worden na 18 september weer bij je opgehaald. 

Degenen die het meeste afval inzamelt, maakt kans op een leuke 

bon. Dus ga aan de slag met je vrienden, buren of sportvereniging. 

Het maakt niet uit waar op Urk je je handen uit de mouwen steekt 

en zwerfafval opruimt. Kijk voor meer informatie op www.worldcle-

anupday.nl.

Open Monumentendag 11 september
U bent welkom op de Open Monumentendag. Vanaf 10.00 tot 16.00 uur zijn 
bij Tourist Info en Museum Het Oude Raadhuis diverse wandel- en fietsrou-
tes gratis verkrijgbaar. De monumentenroute leidt langs alle monumenten 
die op deze dag, met inachtneming van de coronamaatregelen, grotendeels 
gratis te bezichtigen zijn.

Wat is er allemaal te doen op Urk?
• U kunt een ginkiestocht lopen waarbij u langs de mooiste plekjes van 

Urk komt. 
• Museum ‘Het Oude Raadhuis’ is de hele dag open. Evenals het eeu-

wenoude Kerkje aan de Zee is de naastgelegen begraafplaats de gehe-
le dag geopend voor publiek. 

• Ook de Bethelkerk is open. 
• U kunt de vuurtoren alleen van buitenaf bekijken, wegens onderhoud is 

de toren niet te beklimmen. 
• De historische botterschuur aan de Westhavenkade is ook een bezoek-

je waard. De botterschuur is volledig gerenoveerd in de stijl van begin 
1900. 

• De Oude Bakkerij in Wijk 4 is een eethuis, gecombineerd met een bak-
kerij in een prachtig monumentaal pand uit de vorige eeuw. Het pand is 
prachtig gerestaureerd, met oog voor het behoud van zoveel mogelijk 
historische details. 

• Ook de historische steiger (plankier) langs de westelijke havendam is 
een bezoek waard. In het verleden lag er een houten steiger langs de 
westelijke havendam met op de kop van de dam een havenvuur. 

• U kunt een fietsroute volgen. Deze route geeft niet alleen de mogelijk-
heid het oude dorp te bezichtigen, maar laat tevens zien hoe mooi de 
omgeving van Urk is. 

Wij attenderen u erop dat kinderen beneden de 12 jaar alleen met bege-
leiding de voor het publiek geopende monumenten kunnen bezoeken. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij Tourist Info Urk, tel. (0527) 684040. Of kijk 
op de website www.openmomumentendag.nl.

• U kunt een fietsroute volgen. Deze route geeft niet alleen de mogelijk-
heid het oude dorp te bezichtigen, maar laat tevens zien hoe mooi de 

Wij doen mee...
jij toch ook?


