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Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 30 mei 2022 tot en met 6 juni 
2022 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het verbouwen/ uitbreiden van de woning
Locatie: Lijkant 30, 8321 LH Urk
Datum verzending: 31 mei 2022

Voor: het tijdelijk plaatsen van een kantoorunit 
 bovenop de aanwezige unit
Locatie: Oostwal 3, 8321 WK Urk
Datum verzending: 1 juni 2022

Voor: het aanleggen van een duikerbrug
Locatie: Urkerweg, 8321 Urk
Datum verzending: 3 juni 2022

Voor: het bouwen van een dakopbouw
Locatie: De Brug 37, 8321 AS Urk
Datum verzending:  juni 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 10 juni 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 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 onder-
tekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 
AB Urk.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 30 mei 2022 tot en met 6 juni 
2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure 
van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van 40 zonnepanelen in de 
tuin
Locatie: Staartweg 16b, 8321 NB Urk
Datum ontvangst: 30 mei 2022

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Steenbank 1, 8321 DC Urk
Datum ontvangst: 1 juni 2022

Voor: het uitbreiden van de praktijk met 
 3 praktijkruimtes
Locatie: De Noord 8b, 8321 BA Urk
Datum ontvangst : 2 juni 2022

Voor: het bouwen van een opslaghal
Locatie: Amsteldiep 2, 8321 MH Urk
Datum ontvangst: 3 juni 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak 
worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hier-
voor met 0527-689868.

Verleende wet op de kansspelen, 
algemene plaatselijke verordening en 
alcoholwet vergunningen

De burgemeester/ het college van de gemeente Urk maakt be-
kend dat zij de volgende vergunningen heeft verleend:
  
Voor: evenementenvergunning voor de 
 Avond4daagse 2022
Periode: van 13 t/m 17 juni 2022, start vanaf het 
 Wilhelminapark te Urk
Datum verzending: 8 juni 2022

Voor: evenementenvergunning voor 
 M!xed Crew Meeting
Datum en locatie: 11 juni 2022, Westwal 2 te Urk
Datum verzending: 8 juni 2022

Voor: entenkampvergunning aan 
 buurtvereniging Geen zee te hoog
Datum en locatie: 14 t/m 22 juli 2022, parkeervakken 
 en weg Hoepel te Urk
Datum verzending: 8 juni 2022

Voor: Tentenkampvergunning aan 
 buurtvereniging de Bemanning
Datum en locatie: 16 t/m 20 juli 2022, groenstrook 
 Blazer-Boomkor te Urk
Datum verzending: 8 juni 2022
  
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 af-
wachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningen-
rechter om een voorlopige voorziening. Het adres van de voor-
zieningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 
2035, 8203 AA Lelystad. 

Start campagne 
‘Steenbreek’ op Urk
Alle huishoudens op Urk ontvangen deze week een zakje bloemzaad 
met daarbij een brief van gemeente Urk. De gemeente geeft hiermee 
het startsein van de campagne ‘Steenbreek’, dat als doel heeft om 
zoveel mogelijk tuinen op Urk te vergroenen. Urkers kunnen op 18 
juni tussen 09.00 uur en 12.00 uur een aantal tegels inleveren bij de 
gemeentewerf in ruil voor twee gratis tuinplanten. 

Groen is fijn
Urk heeft veel tuinen waar vooral tegels, klinkers en grind liggen en weinig 
bloemen, bomen en struiken te vinden zijn. Gemeente Urk is sinds vorig 
jaar verbonden aan Stichting Steenbreek en stimuleert zijn inwoners om 
hun tuinen te vergroenen. Zoals in de brief te lezen is, heeft een groene 
tuin veel voordelen:
• Groen neemt water op en daarmee heeft u minder wateroverlast bij 

flinke hoosbuien; 
• Groen zorgt voor schonere lucht;
• Groen geeft schaduw en verkoeling in warmere zomers; 
• Groen vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren; 
• Groen dempt geluid en vermindert dus geluidsoverlast; 
• Groen vermindert stress en is goed voor gezondheid en welzijn.

Tegel eruit, plant erin
Urkers kunnen op 18 juni tussen 9:00 en 12:00 uur bij de gemeentewerf 
(Noorderzand 24) gratis twee tuinplanten ophalen als zij daar tegels of 
klinkers inleveren (maximaal 1 vierkante meter). Let wel: op=op. Dus 
wees er op tijd bij!

Vragen?
Heeft u vragen over deze actie of over het vergroenen van uw tuin? Neem 
dan contact op via duurzaam@urk.nl of bel naar gemeente Urk: 0527-
689868.

Aanleg 2e trailerhelling 
Evert Bakkerkade
Om de wachttijden korter te maken bij het inlaten van boten in het 
IJsselmeer wordt er een 2e trailerhelling aangelegd bij de Evert 
Bakkerkade.

Planning
De werkzaamheden voor de aanleg van de 2e trailerhelling beginnen op 
maandag 13 juni 2022 en worden naar verwachting rond 8 juli 2022 
afgerond. 

Huidige trailerhelling
De huidige trailerhelling blijft tijdens de aanleg van de 2e trailerhelling 
zoveel mogelijk in gebruik. Tijdens de aanleg van de nieuwe gezamenlijke 
loopsteiger kan de huidige trailerhelling gedurende één week niet 
gebruikt worden. Dit wordt vooraf aangekondigd via deze krant en de 
website www.urk.nl. 

Vragen?
Neem dan contact op met Dennis Goedendorp of Johannes Kramer van 
gemeente Urk via tel. 0527-689868.

Bouwplaats Michiel de Ruyterbrug open tijdens Dag van de Bouw op 18 juni
Op zaterdag 18 juni kan iedereen een kijkje nemen op de 
bouwplaats van de Michiel de Ruyterbrug, de nieuwe brug over 
de Urkervaart. Normaal gesproken is de bouwplaats verboden 
terrein, maar tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 18 juni 
2022 is deze van 10.00 tot 15.00 uur opengesteld voor publiek. 
De toegang is gratis en er valt een hoop te beleven voor jong en 
oud. Aannemer 2KA organiseert de open dag in samenwerking 
met gemeente Urk.

Leuk voor jong en oud
De jaarlijkse Dag van de Bouw is dé open dag van de Nederlandse 
bouwsector. U ziet niet alleen hoe ver de bouw van de brug gevorderd 
is, maar u krijgt ook uitleg over hoe de bouw in z’n werk gaat. 

Natuurlijk wordt er nog steeds veel handwerk door echte vakmensen 
verricht, maar achter de bouw gaat ook een wereld aan innovatie 
schuil, waar met de modernste technologieën en technieken wordt 
gewerkt.

Daarnaast kunt u zelf aan de slag als timmerman, betonstaalvlechter 
of metselaar en is er uitleg van de architect die de brug ontworpen 
heeft. Jacco van Diepen – betontimmerman van 2KA: “We zijn 
heel trots op dit werk en hebben er zin in om dat te laten zien op 
zaterdag 18 juni. Iedereen die zich afvraagt wat er toch altijd op die 
bouwplaats gebeurt, is van harte uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen. Bernhard van de Poll – uitvoerder bij 2KA: “We hebben 
leuke dingen te doen en te laten zien bij ons bouwwerk. We roepen 

overigens de bezoekers uit de omgeving op om zoveel mogelijk op 
de fiets te komen. Bij het werk zijn niet veel parkeermogelijkheden”. 

Zeeheldenwijk
Er is ook een aantal medewerkers van gemeente Urk aanwezig om 
vragen te beantwoorden over de bouw van de Zeeheldenwijk. De 
bouw van de brug hangt namelijk nauw samen met de ontwikkeling 
van de nieuwe Urker woonwijk. 

Vragen
Heeft u een vraag over de Dag van de Bouw? Neem dan contact op 
via gemeente@urk.nl of bel naar gemeente Urk: 0527-689868.


