
Helpt u ook mee? 
Het is bijna zover: Koningsdag staat weer voor de deur. Ook dit jaar hopen wij een leuke en gezellige 
dag ervan te maken met al onze inwoners. Een mooie en schone omgeving draagt hier natuurlijk aan 
bij. Daarom willen wij iedereen vragen om op vrijdag 26 april uw container na het legen door Rova zo 
snel mogelijk weg te halen, uiterlijk vóór 18.00 uur. Wijkbeheer doet na 18.00 uur namelijk een ronde. 
Mocht uw container nog niet zijn weggehaald, dan neemt wijkbeheer contact op met de eigenaar van 
de container om de container alsnog weg te halen. Als dat niet mogelijk is dan wordt de container door 
wijkbeheer weggehaald. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Serviceportaal, tel. 0527-
689928.

Kijkdag Concern voor Werk zwerffi etsen  
Gevonden fietsen waarvan de eigenaar niet bekend is worden verzameld en blijven drie maanden in 
beheer bij de  gemeente. Na de wettelijke bewaartermijn van 90 dagen vervalt het eigendomsrecht van 
de gevonden fietsen. 
Als extra service organiseert Concern voor Werk 4x per jaar een kijkdag, waarbij u alsnog aanspraak 
kunt maken op uw fiets. Uiteraard moet u wel kunnen aantonen dat u de eigenaar bent, bijvoorbeeld met 
het fietssleuteltje of een aankoopbewijs. 
De volgende kijkdag vindt plaats op donderdag 25 april 2019, van 11.00-15.30 uur bij Concern voor 
Werk, Produktieweg 5, Emmeloord.

Skatebaan Wilhelminapark
In april wordt de dubbele halfpipe van de skatebaan in het Wilhelminapark verwijderd. Dit gedeelte van 
de skatebaan kan niet meer gebruikt worden in verband met de veiligheid. De kleine toestellen blijven 
wel staan en kunnen wel veilig gebruikt worden. In overleg met de gebruikers wordt gekeken naar 
vervanging van de skatebaan. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Serviceportaal, tel. 
0527-689928  

Markt Urkerhard 15 jaar
Zaterdag 20 april 2019 vieren we dat de markt 
in het Urkerhard 15 jaar bestaat!
Deze dag zijn er allerlei leuke acties en activiteiten voor jong en oud. 
Houd deze ochtend dus vrij en kom gezellig naar de markt!


