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Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de pe-
riode 14 februari 2022 tot en met 21 februari 2022 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het herbouwen van de woning
Locatie: Wijk 4 8, 8321 GC Urk
Datum ontvangst: 17 februari 2022

Voor: het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning
Locatie: Oude Dijk 24
Datum ontvangst: 19 februari 2022

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: De Reede, nabij De Reede 80, 8321 DB  Urk
Datum ontvangst: 21 februari 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak worden 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 14 februari 2022 tot en met 21 februari 2022 de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend:

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Hoepel 16, 8322 DK Urk
Datum verzending: 16 februari 2022

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan voor een kapsalon aan huis
Locatie: Het Dek 26, 8322 AH Urk
Datum verzending: 16 februari 2022

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. een vergader- en 
 bijeenkomstruimte
Locatie: Foksdiep 2-10, 8321 MK Urk
Datum verzending: 18 februari 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 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 bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Publieksbalie langer geopend op donderdag 

Museumactiviteit in de voorjaarsvakantie
Op donderdagavond 24 februari is er weer een Knippersavond in het museum met Harnold Smit, ook wel bekend onder de 
naam  ´Harnold schaartje´. Op zijn website, www.harnoldschaartje.nl is informatie te vinden over het werk en de activiteiten 
van Harnold. 

Een leuke en creatieve avond voor mensen die opnieuw of voor de eerste keer kennis willen maken met de knipperskunst. De 
avond begint om 19.30 uur en de toegangsprijs is € 5,00. Aanmelden voor deze avond kan via museum@urk.nl.

De publieksbalie is elke werkdag op afspraak geopend van 
09.00 tot 17.00 uur en 1x in de 2 weken op zaterdagochtend. 
Daarnaast was er ruimte om op een werkdag langer open te 
gaan om het zo makkelijker te maken voor inwoners die na 
werktijd nog een afspraak willen maken. 
Omdat we uw mening belangrijk vinden, hebben we eind 
2021 gevraagd op welke dag  een ruimere openstelling ge-
wenst is. 

Keuze voor donderdag
Van deze peiling is goed gebruik gemaakt door u. De peiling 
heeft aangegeven dat er een duidelijke voorkeur is voor een 
langere openstelling op donderdag. Bij een duidelijke voor-
keur zouden we uw keuze volgen. Hier geven we graag ge-
hoor aan en daarom is de publieksbalie vanaf volgende week,  
per 3 maart, op donderdag open tot 18:00 uur.

Werken op afspraak
Sinds vorig jaar mei werken we als gemeente op afspraak. Het was voor u maar ook voor de medewerkers even wennen omdat we vrije 
inloop gewend waren. Maar inmiddels zien we de voordelen hiervan. Het heeft er namelijk voor gezorgd dat: 

• We ruimere openingstijden hebben kunnen realiseren.
• We langer telefonisch bereikbaar zijn.
• Er tijd én aandacht voor u is tijdens de afspraak.
• De wachttijden zo goed als verdwenen zijn.
• De informatievoorziening om een afspraak goed te laten verlopen is verbeterd.
• Zelf een afspraak maken via de website kan ieder moment van de dag via www.urk.nl 

Bedankt voor het meedenken en delen van uw mening. We zien u graag bij de publieksbalie van het gemeentehuis!

Testen voor toegang alleen nog in Emmeloord
Vanaf 25 februari 2022 zijn er nog maar weinig coronamaatregelen van kracht vanuit de rijksoverheid. Dat betekent ook dat er alleen 
voor grote evenementen boven de 500 deelnemers nog testen voor toegang nodig is. Daarom kunt u vanaf zaterdag 26 februari alleen 
nog testen voor toegang in Emmeloord aan de Meldestraat 2. De GGD blijft wel gewoon testen op het coronavirus in het voormalige 
Rabobankgebouw tijdens de openingstijden. Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente Urk of met de GGD, tel. 0800-1202.


