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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 20 december 2021 tot en 
met 27 december 2021 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvan-
gen:

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Duinriet 4, 8322 CC Urk
Datum ontvangst: 22 december 2021

Voor: het bouwen van een erker en schuur
Locatie: Voorland 4, 8321 CA Urk
Datum ontvangst: 22 december 2021

Voor: het realiseren van een trailerhelling
Locatie: Evert Bakkerkade, Urk
Datum ontvangst: 24 december 2021

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak 
worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hier-
voor met tel. 0527 - 68 98 68.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 20 december 2021 tot en 
met 27 december 2021 de volgende omgevingsvergunnin-
gen hebben verleend:

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Waaiershoek 45, 8321 BH Urk
Datum verzending: 23 december 2021

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Pyramideweg 22, 8321 CL Urk
Datum verzending: 24 december 2021

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Scheurrak 11, 8321 WB Urk
Datum verzending: 27 december 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 29 december 2021 ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak 
maken. Bel hiervoor met tel. 0527 – 68 98 68. Belangheb-
benden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 onderte-
kend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 
AB Urk.Gewijzigde openingstijden 

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

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 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!

Gewijzigde openingstijden 
ROVA met de feestdagen
ROVA-klantcontactcentrum
Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 16.00 uur op vrij-
dag 31 december. Op 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 ROVA-Klantcontactcentrum, via 
(038) 427 37 77 of kijk op www.rova.nl/contact.

Telefonisch spreekuur voor 
vragen over het OV dagelijks 
bereikbaar
De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat ie-
dereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom ge-
ven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en 55+, uitleg over reizen met trein en bus 
aan leeftijdsgenoten. Op deze manier helpen ze het reizen met openbaar vervoer 
laagdrempeliger te maken voor wie hier hulp bij kan gebruiken. Momenteel zijn 
de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar met vragen over reizen met het 
openbaar vervoer kunt u nog wel terecht bij OV-ambassadeurs!

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer? Maak dan 
gebruik van het telefonisch spreekuur. 
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor sa-
men reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV? Of 
juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen. Het kan ook zijn 
dat u (onverwachts) noodgedwongen afhankelijk van het OV bent maar nog niet 
weet hoe het werkt. Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch 
spreekuur. De OV-ambassadeur neemt het antwoord met u door. Dat kan telefo-
nisch of via beeldbellen, tel. 038-303 70 10. 

Wanneer: maandag tot en met vrijdag Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur
Wanneer: dinsdag en donderdag  Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur
Wanneer: maandag en woensdag  Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur

Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Nieuwjaarsreceptie digitaal 
Op maandag 10 januari 2022 vindt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
plaats. Door de coronamaatregelen 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. 

College van B & W gemeente Urk

Veilig omgaan met 
vuurwerk

Lever jouw kerstboom 
in en ontvang een 
zwemkaartje
Zoals elk jaar kun je ook dit jaar jouw kerstboom inleveren in ruil voor een 
gratis kaartje voor het zwembad. Lever uw kerstboom in op woensdag 5 
januari 2022 tussen 10.00 en 16.00 uur op de parkeerplaats van zwembad 
´t Bun. Volg de pijlen op de borden voor de rijroute. U / jij ontvangt een 
gratis zwembadkaartje dat het hele jaar geldig is.  

De jaarwisseling staat voor de deur. Ook dit jaar geldt een vuurwerkverbod. Rond 
de jaarwisseling is het in heel Nederland voor consumenten verboden vuurwerk 
te bezitten, te vervoeren en af te steken. Deze maatregel is genomen vanwege 
de coronapandemie om extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverle-
ners zo veel mogelijk te voorkomen. Bij de jaarwisseling van 2019 waren er in 
Nederland ongeveer 1.300 vuurwerkslachtoffers, terwijl bij het vuurwerkverbod 
van 2020 het aantal vuurwerkslachtoffers met 70% daalde, naar bijna 400. Het 
vuurwerkverbod kan dus veel overlast en letsel voorkomen.

Wat mag wel, en wat niet? 
Het vuurwerkverbod geldt voor al het vuurwerk behalve het zogenaamde F1 
vuurwerk. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en kna-
lerwten dat het hele jaar is toegestaan. Het overige vuurwerk (categorieën F2, 
F3 en F4) is dus verboden. Bezit en gebruik ervan kan zwaar bestraft worden. 
Wil je precies weten hoe het zit? Ga dan daar de webpagina van de gemeente 
Urk over vuurwerk: https://www.urk.nl/hoe-gaan-we-veilig-om-met-vuurwerk . 
Daar vind je alle informatie. 


