
Officiële publicaties

Gemeentenieuws

Gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT  Urk

Postadres
Postbus 77, 8320 AB  Urk

Telefoonnummer 
(0527) 68 98 68

E-mail 
gemeente@urk.nl

WhatsApp
(06) 13567971

27 mei 2022

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de 
periode van 13 mei 2022 tot en met 23 mei 2022 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure 
van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een gezamenlijke dakkapel
Locatie: Voorland 12 en 13, 8321 CA Urk
Datum ontvangst: 13 mei 2022

Voor: het plaatsen van een unit voor tijdelijke 
 huisvesting kinderopvang
Locatie: nabij Staartweg 36, 8321 NB Urk
Datum ontvangst: 17 mei 2022

Voor: het brandveilig gebruik van het pand
Locatie: nabij Staartweg 36, 8321 NB Urk
Datum ontvangst: 17 mei 2022

Voor: het realiseren van een enkelzijdige nokverhoging
Locatie: Enkhuizerzand 15, 8321 ZK Urk
Datum ontvangst: 17 mei 2022

Voor: het bouwen van een kinderboerderij
Locatie: Zeeheldenwijk
Datum ontvangst: 18 mei 2022

Voor: het brandveilig gebruik van het pand
Locatie: Noorderzand 24, 8321 HZ Urk
Datum ontvangst: 23 mei 2022

Voor: het brandveilig gebruik van het pand
Locatie: Klifweg 16, 8321 EJ Urk
Datum ontvangst: 23 mei 2022

De ingediende aanvraag 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 16 mei 2022 tot en met 23 mei 2022 de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend:

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan voor 
 vestigen van een webshop
Locatie: Griend 2h, 8321 MN Urk
Datum verzending: 19 mei 2022

Voor: het bouwen van twee gebouwen met twee bedrijfsunits
Locatie: De Riepel 5a-d, 8321 MR Urk
Datum verzending: 20 mei 2022

Voor: het uitbreiden van de bestaande garage
Locatie: Middelbuurt 32, 8321 ZD Urk
Datum verzending: 20 mei 2022

Voor: het wijzigen van de zijgevel
Locatie: Wijk 6-76a, 8321 VD Urk
Datum verzending: 20 mei 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 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, 
gedateerd 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 uitbreiding terras vishandel Baarssen (klifweg 2-4)
periode: vanaf heden t/m 1 november 2022
Datum verzending: 18 mei 2022

Voor: Tijdelijke uitbreiding terras VIP (Wijk 1-68) 
periode: vanaf heden t/m 1 november 2022
Datum verzending: 18 mei 2022

Voor: Tijdelijke uitbreiding terras de Zeebodem (Wijk 1-67)
periode: vanaf heden t/m 1 november 2022
Datum verzending: 18 mei 2022

Voor: Tijdelijke uitbreiding terras ’t Steertje (Wijk 2-15a)
periode: vanaf heden t/m 1 november 2022
Datum verzending: 18 mei 2022

Voor: Tijdelijke uitbreiding terras de Ommele (Wijk 2-66)
periode: vanaf heden t/m 1 november 2022
Datum verzending: 18 mei 2022

Voor: Tijdelijke reclameborden voor Eiland in de Verte
periode: 3 juni t/m 13 juni 2022
Datum verzending: 18 mei 2022

Voor: Standplaats Vishandel Ruizendaal bij het Urkerhard
periode: 1 juli t/m 31 december 2022
Datum verzending: 17 mei 2022

Voor: Evenementenvergunning voor de 
 Bokkerspelen
Datum en locatie: 25 mei 2022 op het Haventerrein van Urk
Datum verzending: 18 mei 2022

Voor: Tijdelijke uitbreiding terras de Boet (Wijk 1-61) 
periode: vanaf heden t/m 1 november 2022
Datum verzending: 23 mei 2022

Voor: Tijdelijke uitbreiding terras 
 ’t Steertje op Urkerdag (Wijk 2-15a)
datum: 4 juni 2022
Datum verzending: 23 mei 2022

Voor: Evenementenvergunning voor de Vuurtorenrace
Datum en locatie: 4 juni 2022 Haventerrein en het IJsselmeer
Datum verzending: 23 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 bezwaar niet afwachten en snel dui-
delijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Het 
adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 
8203 AA Lelystad. 

Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning 
te verlenen:

Voor: het verbouwen/restaureren van het 
 rijksmonument
Locatie:  Wijk 5 26, 8321 GL Urk

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 25 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Urk. 
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden 
ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan 
het College van B&W, Postbus 77, 8320 AB te Urk, t.a.v. afdeling Dienstverlening. 
In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Wij maken 
u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden in-
gediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is.

Museum Het Oude 
Raadhuis zoekt 
vrijwilligers
Het museum is nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Het betreft 
werkzaamheden aan de balie die bestaan uit het verwelkomen van 
onze bezoekers, afrekenen bij de kassa en aan de balie informeren. 
Het betreft vooral de zaterdag waar nog vrijwilligers nodig zijn. Het 
gaat om de bezetting ’s morgens en ’s middags. Er wordt gewerkt in 
twee groepen.
Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Jan Verhoeff, 
e-mail adres: j.verhoeff@urk.nl of telefonisch: 06-2742199.

Energietoeslag voor lage 
inkomens
De afgelopen maanden zijn de energieprijzen fors gestegen, daardoor 
moeten huishoudens hogere energierekeningen betalen. Het Rijk gaat 
voor alle huishoudens een deel van de rekening betalen. Daarnaast 
krijgen huishoudens met een laag inkomen een extra vergoeding via 
een éénmalig geldbedrag.

Wat is de energietoeslag? 
Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening 
iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er voor mensen 
met een laag inkomen nu de energietoeslag. Dit is een bedrag van 
€ 800,00 netto per huishouden. Iedereen waarvan wij weten dat die 
waarschijnlijk recht hebben op de toeslag, heeft die al ontvangen. Van-
af nu kan de toeslag door iedereen worden aangevraagd.

Wat zijn de voorwaarden? 
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Urk als u in de 
maand voor de aanvraag: 
• 21 jaar of ouder bent; 
• in de gemeente Urk woont; en 
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsver-

gunning heeft; en 
• een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is 

120% van het voor uw situatie geldende bijstandsbedrag voor een 
maand.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de datum dat u aan-
vraagt: 
• 18, 19 of 20 jaar oud bent; 
• student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; 
• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling 

voor beschermd of begeleid wonen); 
• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en 

geen eigen woonadres heeft. 

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld? 
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. U krijgt 
dit bedrag eenmalig. Het is niet verplicht om de toeslag te besteden te 
gebruiken voor de energierekening. Het is wel verstandig als u dit geld 
reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energie-
leverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook 
dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld ergens 
anders aan besteden of opzij zetten. 

Hoe kan ik de energietoeslag aanvragen?
U kunt de toeslag digitaal aanvragen via de link hieronder. Kunt u de 
toeslag echt niet digitaal aanvragen en kan niemand u helpen, dan 
kunt u een formulier aanvragen door een mail te sturen naar werke-
ninkomen@urk.nl. De cliëntondersteuners van Caritas kunnen u ook 
helpen als u er zelf niet uit komt. 

Meer informatie vind u op de website www.urk.nl.

Urkerdag 4 juni
Zaterdag 4 juni, de zaterdag voor Pinksteren, is het traditiegetrouw 
Urkerdag. Dit jaar is het de 39e editie en de commissie Urkerdag is 
in samenwerking met gemeente Urk weer bezig met de voorbereidin-
gen hiervoor. De commissie Urkerdag organiseert het programma op 
Urkerdag en brengt in kaart wie er een plekje heeft in het Oude dorp. 
Aanmelden of vragen voor deelname kan via 06-12975862.

De gemeente Urk ondersteunt en faciliteert de commissie Urkerdag. 
Zo vraagt de gemeente de vergunning aan, stelt een verkeersplan op, 
regelt dranghekken en levert afvalbakken en ziet toe op de veiligheid 
tijdens de Urkerdag. Het Oude dorp wordt (grotendeels) afgesloten 
voor het autoverkeer van 10.00 uur t/m 19.00 uur. Meer bijzonderhe-
den over afsluitingen en parkeren leest u op de gemeentepagina van 
donderdag 2 juni in Het Urkerland en op de website en social media. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het mobiele nummer wat hierboven vermeld 
staat. Of bel de gemeente Urk, tel. 0527-689868.

Gewijzigde 
afvalinzameling met 
Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) worden geen afval en grond-
stoffen ingezameld in de gemeente 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.

Gewijzgde openings-
tijden rond Hemelvaart 
en Pinksteren
Het gemeentehuis is in verband met Hemelvaartsdag op donderdag 
26 en vrijdag 27 mei gesloten. Met Pinksteren zijn we gesloten op 2e 
Pinksterdag, 6 juni 2022.

Zwembad ’t Bun is op Hemelvaartsdag 26 mei en 2e Pinksterdag 6 
juni gesloten.

Omleiding (brom)fi ets-
verkeer Urkerweg t.h.v. 
Michiel de Ruyterbrug
Met ingang van maandag 30 mei 2022 wordt het fietspad langs de Ur-
kerweg tussen de Ransuil en de ingang naar de Oranjewijk afgesloten. 
Fietsers en bromfietsers worden omgeleid en kunnen geen gebruik 
meer maken van het fietspad. De omleidingsroute voor fietsers en 
bromfietsers wordt met borden aangegeven. Er wordt een start ge-
maakt met het verleggen van kabels en leidingen voor de aanleg van 
de rotonde ter hoogte van de Michiel de Ruyterbrug. 

Heeft u vragen? 
Neem dan contact om met gemeente Urk via tel. 0527-689868 of mail: 
gemeente@urk.nl.


