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Gewijzigde 
afvalinzameling 
voor biddag voor 
de visserij
Op woensdag 9 februari is het biddag voor de visserij. 
Op deze dag worden geen afval en grondstoffen inge-
zameld in de gemeente Urk. De containers worden op 
een andere dag geleegd.

• De afvalinzameling van woensdag 9 februari wordt 
verplaatst naar 
zaterdag 12 februari.  

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt in-
gezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de 
container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan 
de straat neer te zetten.

Elke inzameldag een herinnering ontvangen? Dat 
kan!
Wist u dat u in de ROVA-app ook een herinnering kunt 
instellen? Hierdoor krijgt u bijvoorbeeld de avond voor 
de inzameldag een berichtje op uw telefoon. Ook op 
gewijzigde inzameldagen rond feestdagen. Zo vergeet 
u nooit meer de container op tijd aan de straat te zet-
ten. De ROVA-app is te downloaden in de Apple App-
store of de Google Play Store.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA 
Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77 of 
www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum 
is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur 
en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Wijziging 
openingstijden 
gemeentehuis 
9 februari
Woensdag, 9 februari, is het gemeentehuis geslo-
ten en telefonisch niet bereikbaar in verband met 
Biddag voor de visserij.  
Donderdag 10 februari vanaf 09.00 uur zijn wij u 
weer graag van dienst volgens de normale tijden 
op afspraak. Ga voor het maken van uw afspraak 
naar de website www.urk.nl en plan gemakkelijk 
online uw afspraak! 

Verkiezingen 
Gemeenteraad 2022

ZITTING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU 
INZAKE BESLISSING GELDIGHEID INGELEVERDE 
KANDIDATENLIJSTEN EN NUMMERING

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 
woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge 
artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op 
vrijdag 4 februari 2022 om 10:00, in de zittingsruimte in 
een openbare zitting zal beslissen over

o de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
o het handhaven van de daarop voorkomende kandi-

daten;
o het handhaven van de daarboven geplaatste aan-

duiding van een politieke groepering en
o de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Deze openbare zitting is te volgen via de livestream op 
de website www.urk.nl.

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Urk maakt bekend dat het bij de 
aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Urk op woensdag 16 maart 2022 een kiezer 
is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:
     
A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOL-

MACHTBEWIJS
1. Bij bureau verkiezingen van het gemeentehuis van 

de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijg-
baar voor de verzoekschriften om bij volmacht te 
mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 
2022 door de kiezer worden ingediend bij de burge-
meester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 
31 januari 2022 als kiezer is geregistreerd.

3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemach-
tigde op te treden, moet op maandag 31 januari 
2022 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied 
waarvoor de verkiezing geldt.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemach-
tigde een volmachtbewijs.

5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in 
te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de 
 STEMPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde ge-

meente als kiezer is geregistreerd, machtigen om 
voor hem/haar te stemmen.

2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de 
stempas en laat de kaart door de gemachtigde me-
deondertekenen.

3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs 
omgezette, stempas aan de gemachtigde over.

4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. 
Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter 
van het stembureau laten zien.

5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omge-
zette stempas, kan tot en met de dag van de stem-
ming.

6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van 
de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem 
door de gemachtigde, door de volmachtgever wor-
den ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aan-
nemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen 
stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT Urk

Plaats: Urk
Datum: 3 februari 2022

De burgemeester voornoemd,
C.H. van den Bos

Omgevingsvisie 2030 vastgesteld

Het college van burgemeesters en wethouders van Urk 
maakt bekend dat, op 16 december 2021, de omge-
vingsvisie Urk 2030 door de gemeenteraad is vastge-
steld.

Wat is een omgevingsvisie?
Het ontwerp van de omgevingsvisie Urk 2030 gaat over 
het hele grondgebied van Urk en vormt de strategische 
koers van de gemeente en schetst een beeld van hoe 
we ons als gemeente willen ontwikkelen op het gebied 
van wonen, werken en leven. 

Vooruitlopend op de Omgevingswet
Met de omgevingsvisie Urk 2030 loopt de gemeente 
vooruit op de nieuwe Omgevingswet die naar verwach-
ting op 1 juli 2022 in werking zal treden. Het plan voldoet 
ook nog aan de eisen van de huidige Wet ruimtelijke 
ordening (structuurvisie). De procedure is precies het-
zelfde, alleen staat er in een omgevingsvisie nog meer 
dan in een structuurvisie. Wanneer de Omgevingswet in 
werking treedt dan wordt de structuurvisie automatisch 
een omgevingsvisie.

Vaststelling
Na de inzageperiode van het ontwerp van 17 september 
2021 tot en met 29 oktober 2021 is de omgevingsvisie 
op enkele punten aangescherpt. Op 16 december 2021 
heeft de gemeenteraad van Urk de omgevingsvisie ge-
wijzigd vastgesteld.
U kunt de omgevingsvisie bekijken op www.urk.nl of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl, met plan id: NL.IMRO.0184.
OV2021Urk-0301 of bij balie van het gemeentehuis, 
Singel 9 te Urk. De omgevingsvisie treedt in werking 
de dag na bekendmaking. Er staat geen bezwaar- en/
of beroepsmogelijkheid open over de vastgestelde om-
gevingsvisie.

Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode 24 januari 2022 tot 
en met 31 januari 2022 de volgende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het plaatsen van een 
 dakkapel 
Locatie: Noorderpalen 25 en 27, 
 8321 CX Urk
Datum ontvangst: 28 januari 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische af-
spraak worden ingezien bij de balie van het gemeente-
huis. Bel hiervoor met 0527-689868.

Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 24 januari 2022 
tot en met 31 januari 2022 de volgende omgevingsver-
gunningen hebben verleend:

Voor: het plaatsen van een balkon 
 aan de voorzijde van de 
 woning
Locatie: Wijk 1 40a, 8321 EL Urk
Datum verzending:  25 januari 2022

Voor: het plaatsen van een 
 houten berging
Locatie: Wijk 4 108, 8321 GJ Urk
Datum verzending: 28 januari 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 4 februari 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 be-
zwaarschrift moet worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Besluit aanwijzen toezichthouders Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
Wet ruimtelijke ordening, Wet 
milieubeheer, Wet op de kansspelen, 
Alcoholwet, Bouwbesluit, Wet 
basisregistratie personen, Algemene 
plaatselijke verordening Urk, 
Afvalstoffenverordening en Beleidsregel 
huisvesting tijdelijke werknemers Urk 
2017.

De burgemeester respectievelijk burgemeester en wet-
houders van de gemeente Urk maakt/maken bekend 
dat zij in het belang van (het toezicht op) de naleving 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet 
ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet op de kans-
spelen, Alcoholwet, Bouwbesluit, Wet basisregistratie 
personen, Algemene plaatselijke verordening Urk, Af-
valstoffenverordening en de Beleidsregel huisvesting 
tijdelijke werknemers Urk 2017 besloten hebben om de 
heren Louwe Post en Meindert de Boer aan te wijzen als 
toezichthouder zonder opsporingsbevoegdheid.
De aangewezen toezichthouders krijgen hierdoor toe-
zichthoudende bevoegdheden toegekend in het kader 
van voornoemde wet- en regelgeving. Op grond van 
artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de 
betreffende personen voorzien van een legitimatiebe-
wijs. 
De aanwijzingsbesluiten treden in werking de dag na 
publicatie. 
De aanwijzingsbesluiten zijn vanaf heden tijdens ope-
ningstijden in te zien bij de balie van het gemeentehuis, 
Singel 9. Voor een telefonische afspraak kunt u bellen 
met 0527-689868.

Verkeersbesluit 

Het college van burgemeester en wethouders van Urk 
besluit:

- door het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van 
bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden 
OB52 (uitgezonderd fiets/bromfietssymbool), een 
eenrichtingsweg in te stellen op de Westhavenkade 
en Oosthavenkade in westelijke richting vanaf Wijk 
2-22 tot Wijk 1-37 ;

- door het plaatsen van verkeersborden C04 (rechts) 
van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord 
OB52 (uitgezonderd fietssymbool) een gebod om 
rechts af te slaan met uitzondering van fietsverkeer 
in te stellen op de volgende locaties;
• op de Westhavenkade ter hoogte van het par-

keerterrein op de Westhavenkade;
• op de Oosthavenkade ter hoogte van de door-

steek tussen de Bootstraat en de Oosthavenka-
de;

- door het plaatsen van het verkeersbord C04 (links) 
van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord 
OB52 (uitgezonderd fietssymbool) een gebod om 
linksaf te slaan met uitzondering van fietsverkeer in 
te stellen op de volgende locatie;
• op de kruising Schoolstraat – Bootstraat;

- de hiervoor omschreven verkeersmaatregelen van 
kracht te verklaren van 1 mei 2022 tot 1 november 
2022.

Met ingang van 4 februari 2022 ligt het verkeerbesluit 
met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter 
inzage tijdens kantooruren bij het Gemeenteportaal, 
Singel 9 te Urk. Indien u het niet eens bent met dit be-
sluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze 
publicatie een bezwaarschrift indienen (inclusief naam, 
adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en 
de grond van het bezwaar) bij het College van Burge-
meester en Wethouders van de gemeente Urk, Postbus 
77, 8320 AB, Urk (onder vermelding van “bezwaar” op 
de brief). Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB, 
Zwolle verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

Besluit en Beleidsregels

De Verordening sociaal domein gemeente Urk 2022 is 
vastgesteld en gepubliceerd. Op basis hiervan heeft het 
college van burgemeester en wethouders van gemeen-
te Urk besloten om nadere regels vast te stellen ter uit-
voering van deze Verordening met als ingangsdatum 1 
januari 20022. Deze nadere regels zijn:

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugd ge-
meente Urk 2022
Beleidsregels Jeugdhulp Urk 2022

Tegelijkertijd worden de volgende nadere regels inge-
trokken, het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Urk en Beleidsregels Jeugdhulp Urk 2017.

Nadere regels kunt u raadplegen via de site www.urk.nl


