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Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 13 december 2021 tot en 
met 20 december 2021 de volgende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ont-
vangen:

Voor: het vervangen van bestaande 
 beschoeiing langs de Urkervaart
Locatie: Urkervaart (nabij) Stortemelk 13, 
 8321 EE Urk
Datum ontvangst: 17 december 2021

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

Verleende omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 13 december 2021 tot en 
met 20 december 2021 de volgende omgevingsvergun-
ning hebben verleend:

Voor: het afwijken van het 
 bestemmingsplan voor het 
 drogen van vis
Locatie: De Riepel 12, 8321MR Urk
Datum verzending: 16 december 201

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 24 december 2021 ter inzage bij de balie van het 
gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak ma-
ken. 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 
ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
77, 8320 AB Urk..

We sluiten 2021, een bijzonder jaar, bijna af! Vele 
ontmoetingen zijn digitaal verlopen en waren op af-
stand. Des te meer dankbaar zijn we voor de waar-
devolle contacten en goede samenwerkingen in het 
afgelopen jaar. Ook in 2022 gaan de ontwikkelingen 
op Urk onverminderd door: Urk groeit en wij groeien 
mee. We kijken hoopvol vooruit.

Het college van burgemeester en wethouders 
van Urk wenst u gezegende Kerstdagen en een 
voorspoedig en gezond 2022.

Op maandag 10 januari 2022 vindt de jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Door de corona-
maatregelen is deze bijeenkomst digitaal. U kunt 
de livestream volgen via de website www.urk.nl. 
Tijdens de bijeenkomst die om 19.00 uur begint, 

wordt ook de gemeentelijke erepenning uitgereikt. 
Wie deze erepenning krijgt, blijft een verrassing tot 
de dag van uitreiking. We kijken ernaar uit om dit 
moment, al is het op afstand, samen te beleven.

Met vriendelijke groet.
Burgemeester Cees van den Bos
Gemeentesecretaris Carla Swart

Gewijzigde afvalinzameling in 
verband met Dankdag
Op vrijdag 31 december is het Dankdag op Urk. Op deze dag worden geen afval 
en grondstoffen ingezameld in de gemeente Urk. De containers worden op een 
andere dag geleegd.

• De papierinzameling van vrijdag 31 december wordt verplaatst naar 
 maandag 27 december. (Let op! dit is de maandag vóór dankdag)  

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld 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 con-
tainer op tijd aan de straat te zetten. De ROVA-app is te downloaden in de Apple 
Appstore of de Google Play Store.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, tele-
foon (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.

Gewijzigde openingstijden ROVA 
met de feestdagen
ROVA-klantcontactcentrum
Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 16.00 uur op 
vrijdag 24 december 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 openingstij-
den. 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!

Update planning van 
Park Hooiland
De gemeente Urk werkt aan de herinrichting van Park 
Hooiland. Door het natte weer is het grondwerk he-
laas wat later klaar. In het nieuwe jaar wordt er verder 
gewerkt aan het park tot ongeveer eind februari. Het 
park blijft tot die tijd afgesloten met hekken. De ver-
bindingsweg  tussen De Noord en de Staartweg wordt 
eind volgende week wel opengesteld voor voetgangers 
en fietsers. 

Heeft u vragen over de herinrichting van Park Hooi-
land? Bel dan met gemeente Urk, tel. 0527-689868. 

Kerstgroet

Verordening Sociaal Domein Urk 2022

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal taken binnen 
het sociaal domein, vanuit de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). De wetgever draagt gemeenten daarnaast 
op om bijbehorende verordeningen vast te stellen. Verordeningen zijn juridische 
handhavingskaders en bedoeld om de wettelijke regels aan te vullen. 

Verordeningen zijn over het algemeen niet gemakkelijk leesbaar. Dat is de reden 
dat nu gekozen is voor één integrale verordening. De bedoeling is om deze zo 
meer toegankelijk en beter leesbaar te maken. Deze verordening beslaat voor 
het eerst het totale sociale domein en vervangt alle oude verordeningen.

De gemeenteraad Urk heeft op 16 december 2021 de Verordening Sociaal Do-
mein Urk 2022 vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2022. Tegelijkertijd 
worden de volgende verordeningen ingetrokken: 
• Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2016
• Verordening Jeugdhulp Gemeente Urk 2015
• Verordening Cliëntenparticipatie WMO 2007
• Verordening Adviesraad Sociaal Domein
• Verordening Voorziening gehandicapten gemeente Urk
• Verordening Wet inburgering gemeente Urk
• Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Urk 2015
• Verordening Individuele studietoeslag gemeente Urk 2015
• Verordening Tegenprestatie gemeente Urk 2015
• Re-integratieverordening gemeente Urk 2015
• Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Urk 

2015
• Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Urk 2015
• Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013

Verordeningen kunt u raadplegen via de website; www.urk.nl 


