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Officiële publicaties
Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 9 mei 2022 
tot en met 16 mei 2022 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere 
/ uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepas-
sing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een dakkapel en 
 wijzigen voorgevel
Locatie: Wijk 4 7, 8321 GC Urk
Datum ontvangst: 10 mei 2022

Voor: het plaatsen van zonnepanelen in 
 de tuin
Locatie: Inschot 4a, 8321 MB Urk
Datum ontvangst: 10 mei 2022

Voor: het herbouwen van de woning
Locatie: Wijk 2 19, 8321 EP Urk
Datum ontvangst: 13 mei 2022

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 3 76, 8321 GA Urk
Datum ontvangst: 13 mei 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 9 mei 2022 
tot en met 16 mei 2022 de volgende omgevingsver-
gunningen hebben verleend:

Voor: het plaatsen van een dakkapel 
 aan de achterzijde
Locatie: Flevostraat 13, 8321 HH Urk
Datum verzending: 10 mei 2022 

Voor: het plaatsen van een dakkapel 
 aan de voorzijde
Locatie: Hoepel 4, 8322 DK Urk
Datum verzending: 10 mei 2022

Voor: het plaatsen van een dakkapel 
 aan de voorzijde
Locatie: Hoepel 6, 8322 DK Urk
Datum verzending: 10 mei 2022

Voor: het wijzigen van het gebruik
 van ‘kantoor’ naar 
 ‘maatschappelijk’
Locatie: Klifweg 12, 8321 EJ Urk
Datum verzending: 10 mei 2022

Voor: het plaatsen van een dakkapel 
 aan de voor- en achterzijde
Locatie: Nink 125, 8321 AC Urk
Datum verzending: 10 mei 2022

Voor: het uitbreiden en verbouwen 
 van de woning
Locatie: Noorderzand 21, 8321 HZ Urk
Datum verzending: 10 mei 2022

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Schelpenhoek 33, 8321 BK Urk
Datum verzending: 12 mei 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 20 mei 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, geda-
teerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Verleende wet op de 
kansspelen, algemene 
plaatselijke verordening en 
alcoholwet vergunningen
De burgemeester/ het college van de gemeente Urk 
maakt bekend dat zij de volgende vergunningen 
heeft verleend:

Voor: Tijdelijke standplaats voor de 
 verkoop van visproducten
Datum en locatie: 26 mei 2022 op het 
 Haventerrein te Urk
Datum verzending: 13 mei 2022

Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht 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 be-
zwaar 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.

Gewijzigde afvalinzameling met 
Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeen-
te Urk. De containers worden op een andere dag geleegd.

• De afvalinzameling van donderdag 26 mei vindt plaats op zaterdag 28 mei. 

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, tel. (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. 
Het ROVA-Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen 
van 10.00 tot 15.00 uur.

Vraag aan alle Oekraïense 
vluchtelingen in Urk: schrijf u in bij 
de gemeente!
De gemeente Urk zoekt alle Oekraïense vluchtelingen die in Urk logeren of zelf in een woning 
wonen. Wij vragen u dringend om u bij de gemeente Urk in te schrijven. Met deze link 
www.urk.nl/verhuizen-naar-nederland/ kunt u het intakeformulier invullen voor uw (her)vestiging 
in Nederland, gemeente Urk. 

Door in te schrijven bij de gemeente, krijgt u een Burger Service Nummer (BSN). Dan kunt u gaan 
werken en gemakkelijker toegang krijgen tot onderwijs en zorg. Ook kan de gemeente u dan 
helpen met informatie over onderwijs voor de kinderen, zorg en geldzaken. De gemeente weet 
dan hoeveel Oekraïense vluchtelingen er tijdelijk in de gemeente wonen en waar. Dat is nodig om 
de hulp aan hen en hun gastgezin zo goed mogelijk te organiseren. 

Na de inschrijving bij de gemeente kunt u, als u niet werkt, leefgeld krijgen. U stuurt daarvoor een 
mail naar werkeninkomen@urk.nl met uw naam en adres. Wij nodigen u dan snel uit voor een 
gesprek. 

Herdenking Vissersmonument
zaterdag 21 mei 2022
P R O G R A M M A
18.00 uur: Nederlandse vlag halfstok bij het Vissersmonument
18.30 uur: Ontvangst familie, genodigden en Crescendo in Bethelkerk 
18.40 uur: Crescendo zingt een lied 
18.45 uur: Welkom door de burgemeester
18.55 uur: Koor gaat lopend vanuit de Bethelkerk naar het Vissersmonument
19.00 uur: Vanuit de Bethelkerk sluiten families en genodigden zich bij het koor aan
19.08 uur: Kort herdenkingswoord door de burgemeester 
19.12 uur: Crescendo zingt een lied
19.15 uur: Kranslegging
19.30 uur: Crescendo zingt een lied
19.35 uur: Vertrek naar kantine van het gemeentehuis voor informele bijeenkomst 
 met genodigden 

Gewijzgde openingstijden rond Hemelvaart 
Het gemeentehuis is in verband met Hemelvaartsdag op donderdag 26 en vrijdag 27 mei gesloten. 
Op maandag 30 mei zijn wij u weer graag van dienst.

Zwembad ’t Bun is op Hemelvaartsdag 26 mei gesloten.


