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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 2 maart 2020 tot en met 9 maart 
2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat, 8322 GJ URK
Datum ontvangst: 2 maart 2020

Voor: het plaatsen van een aanbouw 
Locatie: Richel 43, 8321 RZ URK
Datum ontvangst: 3 maart 2020

Voor: het bouwen van een bedrijfspand 
Locatie: de Meer, 8321 MT URK
Datum ontvangst: 3 maart 2020

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand 
Locatie: Zuidoostrak 8, 8321 MA URK
Datum ontvangst: 4 maart 2020

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden in-
gezien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 2 maart 2020 tot en met 9 maart 
2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het verbouwen van het kantoor 
Locatie: Zwolsche Diep 7i, 8321 MJ URK
Datum verzending: 3 maart 2020

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan 
 voor het verhuren van kamers 
Locatie: Industrierondweg 26a, 8321 EC URK
Datum verzending: 5 maart 2020

Voor: het levensbestendig maken en het 
 uitbreiden van de woning 
Locatie: Wijk 4-99, 8321 GH URK
Datum verzending: 6 maart 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang 

van 13 maart 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis te Urk. Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde 
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.

Verleende APV- en DHW-
vergunningen

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de 
volgende vergunning heeft verleend:

Voor: Het tijdelijk plaatsen van een tent 
Locatie en datum: op het terras van Het Haventje van Urk 
 op 3 en 4 april 2020
Datum verzending: 6 maart 2020

Voor: Het evenement Reddingbootdag 
Locatie en datum: Domineesweg 33I op Urk op 25 april 2020
Datum verzending: 10 maart 2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum 
tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de burgemeester of het college, Postbus 77, 
8320 AB Urk. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten 
en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een 
voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is, 
rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Verklaring geen bezwaar

Voor: de Bartje Classic Trophy toertocht 
 met oude auto’s
Datum en locatie: 18 april 2020, voornamelijk 
 door het Oude Dorp van Urk
Datum verzending: 5 maart 2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum 
tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de burgemeester of het college, Postbus 77, 
8320 AB Urk. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten 
en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een 
voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is, 
rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Restafvalinzameling per 
1 april naar 4-wekelijks
Per 1 april aanstaande wijzigt het afvalbeleid in de gemeente Urk. Het afval 
wordt dan 1 keer per 4 weken ingezameld. Omdat op 1 april de wijziging 
van het afvalbeleid ingaat, wordt het restafval volgende week ingezameld 
en daarna dus weer over 4 weken, dus half april. 
Wilt u hiermee rekening houden bij het inzamelen? 

Geboorteaangifte kan ook 
digitaal bij Gemeente Urk
Om de geboorte van uw kind officieel bekend te maken, moet u binnen 3 dagen aangifte doen. U doet dit in de gemeente waar uw kind 
is geboren. U kunt deze geboorteaangifte ook digitaal melden. Hiervoor heeft u uw DigiD-inloggegevens nodig. Ook heeft u een verklaring 
nodig van de arts/verloskundige. Vervolgens wordt dit door het cluster Burgerzaken verwerkt. U kunt dus gewoon thuis aangifte doen en 
hoeft hiervoor niet meer naar het gemeentehuis.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Burgerzaken via tel. 689868 of e-mail: burgerzaken@urk.nl

Bevrijdingsconcert 
op 18 april 2020
Op 18 april 2020 wordt op Urk een bevrijdingsconcert georganiseerd ter ge-
legenheid van 75 jaar Vrijheid. Het concert vindt plaats in de Ichthuskerk en 
start om 20.00 uur. Medewerking wordt verleend door Brassband Valerius en 
Friends of the Pipes. De organisatie is in handen van Stichting Urk in Oorlogstijd 
en gemeente Urk. De kaartverkoop is gestart en kaartjes à € 5,- zijn online 
verkrijgbaar via de website van Urk in Oorlogstijd of via de verkooppunten bij 
Boekhandel Koster, ’t Boekendal en Foto Luuk Schudde. 

Eut de Kunst Urk - 
Muziek, beeldende 
kunst & dans
Eut de Kunst Urk is hét Centrum voor Amateurkunst en Cultuureducatie op Urk. 
Hier worden cursussen, workshops en evenementen in muziek, beeldende 
kunst en dans voor kinderen, jongeren en volwassenen aangeboden. Wil jij ook 
een instrument leren spelen of op klassiek ballet? Vraag dan een gratis proefles 
aan en ervaar of het echt iets voor jou is! Kijk voor meer informatie op www.
eutdekunsturk.nl. 


