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Officiële publicaties
Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 6 juni 2022 tot en met 13 juni 
2022 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het intern verbouwen van het pand
Locatie: Wijk 2 6, 8321 ET Urk
Datum verzending: 8 juni 2022

Voor: het wijzigen van het gebruik van 
 ‘kantoor’ naar ‘maatschappelijk’
Locatie: Klifweg 16, 8321 EJ Urk
Datum verzending: 9 juni 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 17 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 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.

Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 6 juni 2022 tot en met 13 juni 
2022 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Amaliahof 28 en 30, 8322 GE Urk
Datum ontvangst: 9 juni 2022

De ingediende aanvraag kan na telefonische afspraak worden 
ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 
0527689868.

Wat vind jij mooi aan Urk? 
Laat het ons zien

Michiel de Ruyterbrug krijgt vorm 
Vorige week kwamen de grotere brugdelen per ponton in de haven van Urk aan. Het grootste en zwaarste stalen onderdeel, de balans van 
de brug die deels gemaakt is door Knook Staal en Machinebouw, weegt rond de 130.000 kilo. Met behulp van voertuigen voor uitzonderlijk 
transport zijn de brugdelen naar de bouwlocatie vervoerd. Het transport ging soepel en dat gold ook voor het opbouwen van zowel het 
brugdek (de val) als de balans. De brug staat de komende tijd open om ruimte te bieden aan de passerende scheepvaart. De Michiel de 
Ruyterbrug vormt de verbinding tussen de toekomstige nieuwbouw in de Zeeheldenwijk en de andere delen van Urk. 

Bij alle ingangen van Urk aan de Urkerweg, Staartweg en Domineesweg 
staan borden met daarop de plaatsnaam en een welkom of tot ziens. 
Hoe vaak rijden of lopen we daar niet langs? En hoe leuk is het als 
daarop mooie foto’s staan van Urk? Want Urk is zo mooi dat we dat ook 
graag laten zien. 

Als gemeente willen we graag van jou weten wat jij een mooi beeld 
vindt van Urk. Maak een foto of misschien heb je al een mooie foto 
van nu of van vroeger. Stuur die foto in en misschien staat jouw foto 
binnenkort wel op de nieuwe borden bij één van de ingangen van Urk. 
Laat zien wat jij mooi vindt aan Urk. 

Waar moet de foto aan voldoen?
• Kleur of zwart/wit mag allebei
• Het mag een recente foto zijn maar het mag ook een oude foto zijn, 

als het maar een duidelijk beeld is
• Het aantal pixels moet 2700 x 1900 zijn (940 x 670 mm. breed)
• Je mag 2 foto’s insturen

Stuur je foto voor 1 juli 2022 aan communicatie@urk.nl. Vermeld daar je 
naam, adres en telefoonnummer bij. 

Heb je vragen? Ook dan mag je een mail sturen aan communicatie@
urk.nl of bellen met tel. 0527-689868. Of stuur een Whatsapp aan 06-
13 56 79 71.

We zijn benieuwd naar al jullie mooie foto’s!

Dag van de 
Bouw
Zaterdag 18 juni is de landelijke Dag van de Bouw! Ook 
op Urk, want aannemer 2KA stelt dan de bouwplaats 
van de Michiel de Ruyterbrug open. Altijd al benieuwd 
geweest wat er achter die hekken gebeurd? Dan is dit 
het moment om een kijkje te komen nemen! Dat kan 
tussen tien uur ’s ochtends en drie uur ’s middags.


