
Het nieuwe vuurwerkverbod. Wat houdt dat in?
In heel Nederland mogen consumenten deze jaar-
wisseling geen vuurwerk bezitten, vervoeren en af-
steken. Wat houdt dit verbod precies in? 

Dit mag WEL
Het vuurwerk uit de zogeheten F1-categorie blijft 
toegestaan. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals 
sterretjes, trektouwtjes en knalerwten. Dit type vuur-
werk is het hele jaar door toegestaan. 

Dit mag NIET
Het overige vuurwerk is dus verboden. Bezit en ge-
bruik ervan kan zwaar bestraft worden, net als vorig 
jaar. Zo voorkomen we een extra belasting van de 
zorg, handhavers en hulpverleners. 

Dit is het effect
Tijdens de jaarwisseling van 2019 waren er in Ne-
derland ongeveer 1.300 vuurwerkslachtoffers. Door 
het vuurwerkverbod van 2020 daalde dat aantal met 
70% naar nog geen 400 slachtoffers.

Hoe hoog zijn de boetes en straffen?
De boetes beginnen bij 250 euro voor het afsteken 
van consumentenvuurwerk. Bij illegaal zwaar vuur-
werk kun je boetes krijgen van 600 euro. Daarboven 
kun je zelfs taakstraffen met een aantekening in het 
strafblad krijgen. Dus hoe zwaarder het vuurwerk, 
hoe hoger de boete.

Bespaar je de moeite
Wees slim en blijf weg van cobra’s, shells, nitraten 
en mortieren. Dan kan iedereen met een gerust 
hart Oud & Nieuw gaan vieren.

Brand je handen niet aan vuurwerk. 
Houd Urk veilig. Meer weten? 

Kijk op https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/vuurwerk/vraag-en-

antwoord/wat-zijn-de-straffen-
voor-verboden-vuurwerk.
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Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 22 novem-
ber 2021 tot en met 29 november 2021 de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: voor het kappen van 2 bomen
 (populieren)
Locatie Nink 6, 8321 AG Urk
Datum ontvangst: 29 november 2021

De ingediende aanvraag kan in verband met de RI-
VM-maatregelen voor het coronavirus na telefonische 
afspraak worden ingezien bij de balie van het gemeen-
tehuis. Bel hiervoor met 0527-689868.

Verleende wet op de 
kansspelen, algemene 
plaatselijke verordering en 
alcoholwet vergunningen

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

Voor: Plaatsen tijdelijke reclameborden 
 voor NHL Stenden Hogeschool
Datum plaatsen: 26 november tot en met 
 10 december 2021
Datum verzending: 24 november 2021

Voor: Plaatsen tijdelijke reclameborden 
 voor NHL Stenden Hogeschool
Datum plaatsen: 24 december 2021 tot en met 
 7 januari 2022
Datum verzending: 24 november 2021

Voor: Plaatsen tijdelijke reclameborden 
 voor open dag Deltion
Datum plaatsen: 7 tot en met 21 januari 2022
Datum verzending: 25 november 2021

Voor: Loterij showband Urk
Datum: 30 december 2021
Datum verzending: 26 november 2021

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde 
verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de bur-
gemeester of het college, Postbus 77, 8320 AB Urk.

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

Ontwerp alcoholwet 
vergunning

Op grond van artikel 6 van de Alcoholwet en artikel 
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt 
de burgemeester bekend dat hij van plan is een Alco-
holvergunning te verlenen aan Watersportvereniging 
Zuiderzee (paracommerciele rechtspersoon) voor het 
uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting op 
het adres Keteldiep 13 te Urk. 
De aanvraag, het ontwerp van de vergunning en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 18-11-
2021 ter inzage voor een periode van zes weken in het 
gemeentehuis.
Tegen dit voorgenomen besluit kunnen belanghebben-
den tijdens de inzagetermijn van zes weken mondeling 
of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt voor een 
mondelinge zienswijze contact opnemen met Maartje 
Mantel (0527-689868). Een schriftelijke zienswijze 
kunt u richten aan de burgemeester van Urk, Postbus 
77, 8320 AB. Urk. 
Na afloop van de termijn van zes weken neemt de bur-
gemeester een besluit op de aanvraag.

Aanwijzing gehandicapten-
parkeerplaats Ankerplaats

Burgemeester en Wethouders van Urk hebben beslo-
ten om ten behoeve van een bewoner van de Anker-
plaats een niet openbare parkeerplaats aan te wijzen. 
De parkeerplaats wordt gesitueerd op het wegdek ter 
hoogte van het pand Ankerplaats 17. Ter aanduiding 
zal een verkeersbord E6 met onderbord met kenteken 
worden geplaatst.

Verkeersbesluit en stukken, die redelijkerwijs nodig 
zijn voor de beoordeling, liggen vanaf 3 december 
2021 gedurende zes weken tijdens kantooruren voor 
een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het ge-
meentehuis aan de Singel 9 te Urk.

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 voorzie-
ning te treffen.

Informatie voor (pleeg)ouders: Wijziging 
woonplaatsbeginsel Jeugdwet
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor 
jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugd-
wet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is 
voor jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de 
jeugdhulp. Per 1 januari 2022 wijzigt het woon-
plaatsbeginsel in de Jeugdwet. Dan gelden andere 
spelregels om te bepalen welke gemeente verant-
woordelijk is voor jeugdhulp. 

Jeugdigen die nu jeugdhulp hebben, 
blijven dit gewoon houden
De jeugdhulp die uw (pleeg)kind krijgt, verandert niet! 
Ook houdt uw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener.  

Wel kan een andere gemeente 
verantwoordelijk worden 
Nogmaals, voor de meeste jeugdigen die jeugdhulp 
hebben, verandert er niets. Er verandert mogelijk wel 
iets voor jeugdigen die niet thuis wonen, zoals bijvoor-
beeld pleegkinderen. Voor alle duidelijkheid; pleegkin-
deren kunnen in hun eigen pleeggezin blijven, met uit-
zondering van crisispleegzorgplaatsingen. Maar voor 
– de meeste - pleegkinderen geldt dat per 1 januari 
2022 een andere gemeente verantwoordelijk wordt. 

Geldt dit voor uw (pleeg)kind? 
Dan wordt u geïnformeerd
De jeugdhulp die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert 
niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 
verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt uw 
(pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die ge-
meente. Als dit voor uw (pleeg)kind geldt, dan wordt u 
hierover persoonlijk geïnformeerd. Het dossier wordt 
overgedragen aan uw contactpersoon van de nieuwe 
gemeente. Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieu-
we hulp nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe ge-
meente. Als de hulp afloopt, wordt door hen gekeken 
naar het mogelijke vervolg van de hulp. 

Waar kan ik vragen stellen over deze 
wetswijziging?
Op de website van gemeente Urk www.urk.nl staan 
veel gestelde vragen en antwoorden. Heeft u nu een 
contactpersoon bij de gemeente Urk? Tot 1 januari 
2022 kunt u met uw vragen terecht bij deze contact-
persoon. Daarna kunt u terecht bij uw contactpersoon 
van de nieuwe gemeente. En uiteraard kunt u altijd 
vragen stellen aan uw eigen gezinsvoogd en/of hulp-
verlener.

Iedereen direct informatie bij een noodsituatie
Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt je bij acute 
noodsituaties. In een NL-Alert staat wat er aan de 
hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie 
kunt vinden. NL-Alerts ontvang je op je mobiel. Ook 
zie je NL-Alerts op steeds meer digitale reclame-
schermen en digitale reisinformatieschermen van het 
openbaar vervoer. Zie je een NL-Alert? Lees meteen 
het bericht, kom in actie en informeer anderen in je 
omgeving.

Wanneer NL-Alert?
NL-Alerts worden ingezet bij levens- en gezondheids-
bedreigende situaties, zoals een grote brand, rook-
wolk met giftige stoffen of terroristische aanslag. 

NL-Alert op je mobiel
Je ontvangt NL-Alerts op je mobiele telefoon. Wan-
neer je een NL-Alert ontvangt, laat je telefoon een 
harde en doordringende alarmgeluid horen. NL-Alert 

is gratis en anoniem: je hoeft je niet aan te melden en 
je nummer blijft onbekend.

NL-Alert op digitale reisinformatieschermen en 
reclameschermen
Zodra een NL-Alert uitgaat, stuurt de overheid het be-
richt naar digitale reisinformatieschermen en digitale 
reclameschermen.

Check je mobiel 
Maandag 6 december rond 12.00 uur zendt de over-
heid een NL-Alert testbericht uit in heel Nederland. 
Het NL-Alert testbericht ontvang je op je mobiele tele-
foon. Let op: het NL-Alert testbericht kan luid klinken 
als je een koptelefoon of oordopjes gebruikt. 

Met het landelijke NL-Alert testbericht kun jij er-
varen hoe het is om een NL-Alert te ontvangen.
Vragen? Ga naar www.nl-alert.nl


