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Officiële publicaties
Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 13 juni 2022 tot en met 20 juni 2022 de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het aanleggen van een rotonde en een 
 gedeeltelijke reconstructie van de 
 Urkerweg
Locatie: Urkerweg, tussen Ransuil en de te bouwen 
 duikerbrug, 8321 Urk
Datum verzending: 14 juni 2022

Voor: het plaatsen van een dakkapel 
Locatie: De Akkers 7, 8321 BR Urk
Datum verzending: 15 juni 2022

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: De Schroef 5, 8322 AN Urk
Datum verzending: 16 juni 2022

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Schouw 21, 8322 ED Urk
Datum verzending: 16 juni 2022

Voor: het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Staartweg 16 b, 8321 NB Urk
Datum verzending: 20 juni 2022

Voor: het aanbrengen van een voorbelasting t.b.v. 
 het bouwrijp maken voor een deel van 
 Port of Urk het aanleggen van een 
 tijdelijke bouwweg
Locatie: Domineesweg en Zuidermeerweg, 
 8321 Urk
Datum verzending: 20 juni 2022 

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan voor 
 het verwerken van Kunststof
Locatie: Oostwal 12, 8321 WK Urk
Datum verzending: 20 juni 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
24 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 bestuurs-
recht 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 wethou-
ders, 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 13 juni 2022 tot en met 20 juni 2022 de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een trap over de Lemsterdijk
Locatie: t.h.v. Burgemeester van Suchtelenlaan 32, 
 8321 GW Urk
Datum ontvangst: 14 juni 2022

Voor: het bouwrijp maken van fase 1 van Port of Urk
Locatie: nabij Zuidermeertocht
Datum ontvangst: 16 juni 2022

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

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

Aan: Sortas Holding B.V.
Voor: een revisie-vergunning
Locatie: Griend 7 en 9, 8321 MN te Urk

Voor: het (brandveilig) in gebruik nemen van een unit 
 voor tijdelijke huisvesting kinderopvang
Locatie: Staartweg 35, 8321 NB  Urk 

In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden 
ingebracht. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan 
contact worden opgenomen met de heer P.J. Woudstra of de heer L. 
Ras van de Eenheid Dienstverlening en Veiligheid. Het telefoonnum-
mer is: 0527 68 98 68.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke be-
schikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

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 tentenkampvergunningen heeft verleend:

Voor: Buurtvereniging Mit un Kanger
Datum en locatie: 15 t/m 22 juli 2022, Kooizand
Datum verzending: 15 juni 2022

Voor: Buurtvereniging Noast de duur
Datum en locatie: 18 t/m 22 juli 2022, De Noord
Datum verzending: 15 juni 2022

Voor: Buurtvereniging Scheepswijk
Datum en locatie: 15 t/m 21 juli 2022, de Kiel/Bak
Datum verzending: 15 juni 2022

Voor: Buurtvereniging Onder de Zeespiegel
Datum en locatie: 18 t/m 23 juli 2022, Gammels
Datum verzending: 15 juni 2022

Voor: Buurtvereniging Schouwdouwers
Datum en locatie: 16 t/m 20 juli 2022, Schouw
Datum verzending: 15 juni 2022

Voor: Buurtvereniging Ahoy
Datum en locatie: 16 t/m 21 juli 2022, De Vlaak
Datum verzending: 15 juni 2022

Voor: Buurtvereniging Oens Buurtjen
Datum en locatie: 16 t/m 23 juli 2022, Zuiderpalen
Datum verzending: 15 juni 2022

Voor: Buurtvereniging Laconnetjes
Datum en locatie: 19 t/m 21 juli 2022, Hop/Lacon
Datum verzending: 15 juni 2022

Voor: Buurtvereniging Schelpenvissers
Datum en locatie: 18 t/m 22 juli 2022, Schelpenhoek
Datum verzending: 17 juni 2022

Voor: Buurtvereniging Scheepstuig
Datum en locatie: 15 t/m 22 juli 2022, Ruim/Middelbuurt
Datum verzending: 17 juni 2022

Voor: Buurtvereniging After de paolen
Datum en locatie: 18 t/m 22 juli 2022, Waaiershoek
Datum verzending: 17 juni 2022

Voor: Buurtvereniging Oranje Boven Urk
Datum en locatie: 19 t/m 24 augustus 2022, Arianehof
Datum verzending: 17 juni 2022

Voor: Buurtvereniging Prinsenhof
Datum en locatie: 16 t/m 22 juli 2022, Frisostraat
Datum verzending: 17 juni 2022

Voor: Buurtvereniging Windroos
Datum en locatie: 18 t/m 21 juli 2022, Blauwborst
Datum verzending: 17 juni 2022

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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. 

Publicatie hoorzitting Commissie 
Bezwaarschriften

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de Commissie 
Bezwaarschriften op donderdag 30 juni 2022 om 11.15 uur een 
openbare hoorzitting zal houden in verband met het ingediende 
bezwaarschrift tegen de Flatfish B.V. verleende omgevingsvergun-
ning voor huisvesting van arbeidsmigranten op het adres Foksdiep 
35 en 41.

De stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage en kunnen 
digitaal worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie, via 
gemeente@urk.nl of telefonisch, 0630347977.

Burgemeester en wethouders van Urk.

Gratis zelftesten 
voor inwoners Urk
Vanuit het Rijk zijn er zelftesten beschikbaar bij de gemeente 
Urk. Aan de balie van het gemeentehuis zijn deze gratis zelf-
testen af te halen voor inwoners van de gemeente Urk zolang 
de voorraad strekt. Zelftesten kunnen per huishouden worden 
afgehaald. 

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 
wettelijk verplicht
Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht dat er op elke verdieping in huis een rookmelder hangt. 

Waarom rookmelders?
Een rookmelder voorkomt geen brand, maar detecteert en waarschuwt heel snel dat men weg moet gaan en de 
brandweer moet bellen. Vaak denken mensen dat ze brand vanzelf wel merken en ruiken, maar het tegendeel is 
waar. Als je slaapt, slaapt je neus ook. Je wordt niet wakker van rook, wél van de rookmelder. Rookmelders heb je 
niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen: je partner, kinderen of je buren. 

Gelukkig is het plaatsen zo gedaan. Weten hoeveel rookmelders jij nodig hebt? Check het op rookmelders.nl. Koop 
ze en plak ze op. Zo zorg je voor jouw veiligheid en die van je dierbaren en ben je klaar voor de nieuwe wet. 


