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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode 21 februari 2022 tot en met 28 februari 2022 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het vervangen van het dak van de aanbouw en 
 het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Wijk 3 42, 8321 EZ Urk
Datum ontvangst: 21 februari 2022

Voor: het uitbreiden van het schoolplein
Locatie: Almerelaan 19, 8321 JA Urk
Datum ontvangst: 22 februari 2022

Voor: het plaatsen van een dakkapel en 
 wijzigen van de pui
Locatie: De Brug 35, 8322 AS Urk
Datum ontvangst: 24 februari 2022

Voor: het dempen van een verbindingssloot
Locatie: Keteldiep 7, 8321 MH Urk
Datum ontvangst: 24 februari 2022

Voor: het plaatsen en vervangen van een dakkapel
Locatie: Rotholm 23, 8321 DG Urk
Datum ontvangst: 25 februari 2022

Voor: het verplaatsen van de uitrit en het graven 
 en dempen van een erfsloot
Locatie: nabij Karel Doormanweg 64, 8321 ND Urk
Datum ontvangst: 28 februari 2022

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 21 februari 2022 tot en met 28 februari 
2022 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het plaatsen van een mantelzorgwoning
Locatie: Middelbuurt 68, 8321 ZE Urk
Datum verzending: 22 februari 2022

Voor: het vervangen en vergroten van de 
 gezamenlijke dakkapel
Locatie: Noorderpalen 25 en 27, 8321 CX Urk
Datum verzending: 23 februari 2022

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Het Rif 7, 8321 DS Urk
Datum verzending: 23 februari 2022

Voor: het kappen van bomen
Locatie: nabij Industrierondweg 4, 8321 EA Urk
Datum verzending: 23 februari 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
4 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 Algeme-
ne wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzendda-
tum 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.

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats 
Nieuwe Klif 

Burgemeester en Wethouders van Urk hebben besloten om ten 
behoeve van een bewoner van de Nieuwe Klif een niet openbare 
parkeerplaats aan te wijzen. De parkeerplaats wordt gesitueerd op 
het wegdek ter hoogte van het pand Nieuwe Klif 7. Ter aanduiding 
zal een verkeersbord E6 met onderbord met kenteken worden ge-
plaatst. 

In geval van het instellen van een voorlopige voorziening is griffie-
recht verschuldigd. Een kopie van het bezwaarschrift dient te wor-
den meegezonden.
Het overzicht met de aangewezen plaatsen voor laadpalen is te 
vinden op de volgende website: https://arcg.is/1r1ruL1

Verkiezing Gemeenteraad 2022

VERVROEGD STEMMEN STEMBUREAUS
De burgemeester van Urk maakt bekend, dat voor de verkiezing van 
de leden van de raad van de gemeente Urk in maart 2022 gebruik 
zal worden gemaakt van stembureaus voor vervroegd stemmen. 
Deze stembureaus zijn voor alle kiezers toegankelijk, maar vooral 
bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de ri-
sicogroepen behoren. De stembureaus zijn geopend van 07:30 uur 
tot 21:00 uur. In onderstaand overzicht vindt u de stembureaus voor 
vervroegd stemmen.

Nr Naam Open op Adres
11 Rehobothkerk (maandag) 14-03-2022 Nagel 32
12 Gemeentehuis (maandag) 14-03-2022 Singel 9
13 Rehobothkerk (dinsdag) 15-03-2022 Nagel 32
14 Gemeentehuis (dinsdag) 15-03-2022 Singel 9

De openbare stemopneming van deze vervroegd stemmen stembu-
reaus zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2022 vanaf 16.00 tot 
22.00 uur in Zalencentrum Irene, Wijk 8 85, 8321 TL Urk.

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig iden-
titeitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u 
niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT Urk

De burgemeester voornoemd,
C.H. van den Bos

Verkeersbesluit en stukken, die redelijkerwijs nodig zijn voor de be-
oordeling, liggen vanaf 3 maart 2022 gedurende zes weken tijdens 
kantooruren voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis aan de Singel 9 te Urk. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de 
datum van publicatie een bezwaarschrift (voorzien van naam, adres, 
datum, handtekening, omschrijving van besluit waartegen bezwaar 
wordt gemaakt en redenen van bezwaar) indienen bij het College van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 77, 8320 AB, URK. U wordt 
verzocht op de brief “bezwaar” te vermelden. Tevens kunt u de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 
8000 GB, ZWOLLE, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

Verkeersbesluit gereserveerde 
parkeerplaatsen voor opladen elektrische 
voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders van Urk besluit:

• Tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld 
voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals 
te vinden zijn op de volgende website https://arcg.is/1r1ruL1
en daartoe de borden E4 van bijlage 1 van het Reglement Ver-
keersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord 
“opladen elektrische voertuigen”, maar wel onder de opschor-
tende voorwaarden dat:

• het verkeersbesluit voor een locatie pas in werking treedt als de 
concessiehouder voor laaddiensten een verzoek bij de gemeente 
indient om op die locatie een laaddienst te starten;
- een dergelijk verzoek alleen in behandeling wordt genomen 

indien er een inwoner van Urk of iemand die in Urk werkt een 
verzoek indient; 

- er binnen 250 meter loopafstand geen laadvoorziening met 
voldoende restcapaciteit beschikbaar is;

- de aanvrager redelijkerwijs niet in staat is om op eigen ter-
rein een laadvoorziening te realiseren. 

• Voor dit verkeersbesluit een maximale uitvoeringstermijn te han-
teren tot en met 31 december 2022. Indien na het verstrijken 
van deze termijn nog geen uitvoering is gegeven aan een lo-
catie – door het plaatsen van het bord E4 van bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onder-
bord “opladen elektrische voertuigen” vervalt het desbetreffende 
(deel)besluit voor deze locatie.

Verkeersbesluit en stukken, die redelijkerwijs nodig zijn voor de be-
oordeling, liggen vanaf 3 maart 2022 gedurende zes weken tijdens 
kantooruren voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis aan de Singel 9 te Urk. 

Bezwaarschrift
Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u binnen zes weken 
na de dag van toezending daarvan een bezwaarschrift indienen bij 
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk, 
Postbus 77, 8320 AB Urk.

Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet dit voor het ein-
de van deze termijn bij de post bezorgd zijn; het is dan bovendien 
noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn 
is ontvangen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is 

gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Als u bezwaar heeft tegen een besluit dan heeft dat geen schorsende 
werking. Dit betekent dat het besluit mag worden uitgevoerd. Indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt 
u – zolang er geen definitieve uitspraak over uw bezwaar is – een 
voorlopige voorziening vragen aan de Rechtbank Midden Nederland 
(Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.)
Wordt uw verzoek ingewilligd, dan treft de voorzieningenrechter een 
speciale regeling voor de periode dat uw bezwaar in behandeling is. 

Activiteiten in het 
museum
Op donderdagavond 10 maart is de maandelijkse genealogieavond 
in museum Het Oude Raadhuis. De inloop is vanaf 19.30 uur. Wie 
meer wil weten over deze activiteit: kijk eens op de website www.
genealogieopurk.nl. Het is een interessante en gezellige bijeen-
komst waar kennis van de geschiedenis van Urk wordt gedeeld. 
Ook wordt teruggegaan in de geslachten en kan wellicht een ant-
woord op de vraag gevonden worden: “van wie bin jie er iene”. 

Van harte welkom in het museum!

Bezwaar tegen WOZ-waarde?
Wilt u bezwaar indienen? Gebruik de QR-code op uw bezwaar-
schrift om mail naar belastingen@urk.nl


