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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode 7 februari 2022 tot en met 14 februari 
2022 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het realiseren van een dakopbouw 
Locatie: Golfoploop 12, 8322 BR Urk
Datum ontvangst: 14 februari 2022

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

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 7 februari 2022 tot en met 
14 februari 2022 de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend:

Voor: het vervangen van de bestaande
 beschoeiing
Locatie: Urkervaart (nabij Stortemelk 13)
Datum verzending: 11 februari 2022

Voor: het realiseren van een 2e boottrailer
Locatie: Evert Bakkerkade, Urk
Datum verzending: 14 februari 2022

Voor: het vervangen van de overkapping 
 en schuur
Locatie: Vlet 1, 8322 EH Urk
Datum verzending: 14 februari 2022

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Duinriet 4, 8322 CC Urk
Datum verzending: 14 februari 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 18 februari 2022 ter inzage bij de balie van het gemeente-
huis 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 genoem-
de verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift 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.

Grof tuinafval gratis inleveren 

Werkzaamheden parkeerplaats bij 
gemeentehuis, bibliotheek en Caritas  

Zwembad ‘t Bun toegankelijk zonder QR-code 
Vanaf vrijdag 18 februari 2022 is zwembad ’t Bun zonder QR-check te bezoeken. Door de versoepelingen die de rijksoverheid aan-
gekondigd heeft, is het niet meer nodig om vooraf een QR-code te tonen. Ook bij de begeleiding bij de zwemlessen hoeft u geen 
QR-code meer te laten zien. Voor de voorjaarsvakantie gelden aangepaste openingstijden die u hieronder kunt lezen.

Dag Doelgroep Openstelling

Maandag 21 februari Alle zwemlessen Gesloten voor recreatief zwemmen

Dinsdag 22 februari Banen zwemmen 06.30 – 10.00 uur
13.00 – 17.00 uur
17.30 – 21.30 uur

Recreatief zwemmen

Woensdag 23 februari Recreatief zwemmen 13.00 – 17.00 uur
17.30 – 21.30 uur

Donderdag 24 februari Banen zwemmen 06.30 – 10.00 uur

Recreatief zwemmen 13.00 – 17.00 uur
17.30 – 21.30 uur

Vrijdag 25 februari Recreatief zwemmen 13.00 – 17.00 uur
17.30 – 21.30 uur

Zaterdag 26 februari Recreatief zwemmen 10.00 – 16.00 uur

Na de voorjaarsvakantie, dus vanaf 28 februari gelden weer de normale openingstijden die u op de website zwembadurk.nl kunt vinden. Ook 
beginnen we vanaf die datum weer met zwemactiviteiten voor alle doelgroepzwemmers. Wij wensen u veel zwemplezier toe!

Op vier zaterdagen in het jaar kunnen inwoners van de gemeente Urk 
gratis grof tuinafval inleveren. De eerstvolgende mogelijkheid is op 
zaterdag 26 februari 2022 tussen 08.00 en 12.00 uur en zaterdag 
26 maart op hetzelfde tijdstip.

Waarom grof tuinafval scheiden?
De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om grof tuinafval te 
scheiden en willen voorkomen dat het bij het restafval terecht komt. 
Gescheiden grof tuinafval kunnen we namelijk deels composteren en 
deels inzetten voor de opwekking van duurzame energie.

Inleverlocatie
Milieustraat Sortas, Griend 9, Urk

U kunt op bovengenoemde datums een onbeperkte hoeveelheid 
grof tuinafval gratis inleveren. Deze service is alleen bedoeld voor 
particulieren en u moet zich kunnen legitimeren als inwoner van de 
gemeente Urk.

Wat is grof tuinafval?
Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen 
grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of 
bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de 
compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis ge-
accepteerd.

Wel grof tuinafval Geen grof tuinafval

Gemaaid gras Zand en aarde

Organisch tuinafval Bielzen, geïmpregneerde schuttingen 
en tuinhekjes

Bladeren en snoeiafval Stoeptegels

Tak- en/of stamhout Overig afval

Vorige week is het startsein gegeven voor de herinrichting van 
de Singel. Aan de Damlaan worden extra parkeerplaatsen aan-
gelegd. Vanaf maandag 21 februari starten ook werkzaamheden 
aan het binnenplein bij de ingang van het gemeentehuis, Caritas 
en de FlevoMeer Bibliotheek. Dat betekent dat u rekening moet 
houden met overlast van 21 februari tot 15 april 2022. Wij vra-
gen u zoveel mogelijk op de fiets te komen als u de bibliotheek, 
Caritas of het gemeentehuis bezoekt.

Wat gaat er gebeuren?
De Singel wordt in gedeelten heringericht. In het gebied worden meer 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Eerst wordt een start gemaakt met de 
parkeerplaatsen aan de Damlaan en aan het binnenplein bij het ge-
meentehuis, bibliotheek en Caritas. Ook de parkeerplaats naast de 
DEL aan de Singel, is tijdelijk niet bereikbaar voor het verkeer. 

Waar kan ik mijn auto parkeren tijdens de werkzaamheden? 
- Voor Caritas en de bibliotheek kunt u uw auto parkeren aan de 

parkeerplaats De Noord of aan de parkeerplaatsen aan de Dam-
laan. De bibliotheek en Caritas zijn lopend en per fiets wel bereik-
baar.

- Voor het gemeentehuis kunt u uw auto parkeren aan de voor-
kant van het gemeentehuis (ingang Singel) waar tijdelijk ook de 
publieksingang is. Per fiets en lopend kunt u het gemeentehuis 
goed bereiken. 

De leerlingen die met het leerlingenvervoer naar school gaan worden 
tijdelijk opgehaald bij het parkeerterrein aan De Noord ter hoogte van 
de Sionkerk. Hierover krijgen de leerlingen en hun ouders/verzorgers 
een brief. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met gemeente Urk via tel. 0527-68 98 68 of 
mail: gemeente@urk.nl. Wij vragen uw begrip voor de overlast en 
rekenen op uw medewerking. 


