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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 6 december 2021 tot en 
met 13 december 2021 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ont-
vangen:

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan 
 voor kappersactiviteiten
Locatie: Het Dek 26, 8322 AH Urk
Datum ontvangst: 7 december 2021

Voor: het realiseren van een tweetal 
 stalen hoog/laag steigers
Locatie: Urkerweg, nabij Arie de Witbrug
Datum ontvangst: 7 december 2021

Voor: het realiseren van een dakopbouw
Locatie: Roggebot 58, 8321 RB Urk
Datum ontvangst: 8 december 2021

Voor: het plaatsen van een dakkapel 
Locatie: Hoepel 16, 8322 DK Urk 
Datum ontvangst: 9 december 2021

Voor: het aanleggen van een 
 op- en afrit 
Locatie: Holkenkamp 12, 8321 AT Urk
Datum ontvangst: 11 december 2021

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

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 6 december 2021 tot en 
met 13 december 2021 de volgende omgevingsvergunnin-
gen hebben verleend:

Voor: het renoveren/verbouwen van de
 bestaande taanschuur
Locatie: Wijk 1 16b, 8321 EK Urk 
Datum verzending: 7 december 2021

Voor: het inrichten van een testlocatie
Locatie: Klifweg 12, 8321 EJ Urk 
Datum verzending: 10 december 2021

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Kubbe 2, 8322 DL Urk (rectificatie)
Datum verzending: 3 december 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 17 december 2021 ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak 
maken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868. Belanghebben-
den 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 on-
dertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 
8320 AB Urk.

Gewijzigde openingstijden 
ROVA met de feestdagen
ROVA-klantcontactcentrum
Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 16.00 uur op vrijdag 24 de-
cember en vrijdag 31 december. Op zaterdag 25 december en zaterdag 1 
januari zijn we gesloten.

Inzamelkalender 2022
De inzamelkalender van ROVA voor 2022 is online beschikbaar. Bekijk via 
de ROVA-app of via www.rova.nl/inzamelkalender of de inzameldagen voor 
uw adres wijzigen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het RO-
VA-Klantcontactcentrum, via (038) 427 37 77 of kijk op www.rova.nl/contact.

Gewijzigde openingstijden 
rond de feestdagen 
In verband met de feestdagen heeft het gemeentehuis aangepaste openings-
tijden. Maak daarvoor een afspraak via onze website www.urk.nl. 

Vrijdag 24 december 09.00 – 12.30 uur
Maandag 27 december 09.00 – 12.30 uur
Dinsdag 28 december 09.00 – 12.30 uur
Woensdag 29 december 09.00 – 12.30 uur
Donderdag 30 december  09.00 – 12.30 uur
Vrijdag 31 december Oudjaarsdag en Dankdag, gesloten

Telefonisch zijn wij bereikbaar van 09:00-12.45 uur op vrijdag 24, 
maandag 27, dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 december.  

Vanaf maandag 3 januari 2022 zijn wij weer volgens de normale tijden op 
afspraak geopend. Ga daarvoor naar de website www.urk.nl en plan eerst 
uw afspraak!


