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Officiële publicaties
Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 20 juni 2022 tot en met 27 juni 2022 de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

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

Voor: het aanbrengen van voorbelasting 
 en het aanleggen van een tijdelijke bouwweg 
Locatie: nabij 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

Voor: het plaatsen van en vervangen 
 van een dakkapel
Locatie: Rotholm 23, 8321 DG Urk
Datum verzending: 22 juni 2022

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Ketel 2, 8321 RD Urk
Datum verzending: 22 juni 2022

Voor: het uitbreiden van de bestaande bedrijfshal
Locatie: Malzwin 9, 8321 MX Urk
Datum verzending: 22 juni 2022

Voor: het realiseren van een overkapping
Locatie: Stortemelk 5, 8321 EE Urk
Datum verzending: 23 juni 2022

Voor: het plaatsen van een unit voor tijdelijke 
 huisvesting ten behoeve van kinderopvang
Locatie: Staartweg 35, 8321 NB Urk
Datum verzending: 22 juni 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 
juli 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 20 juni 2022 tot en met 27 juni 2022 de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van een dakopbouw
Locatie: Almerelaan 1b, 8321 JA Urk
Datum ontvangst: 21 juni 2022

Voor: het realiseren van een tattooatelier aan huis
Locatie: Wijk 1 76, 8321 EN Urk
Datum ontvangst: 23 juni 2022

Voor: het renoveren van de woning
Locatie: Wijk 6 6, 8321 VA Urk
Datum ontvangst: 24 juni 2022

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

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

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgende 
tentenkampvergunningen heeft verleend:

Voor:  Buurtvereniging Flierefluiters
Datum en locatie:   22 t/m 24 augustus 2022, Ransuil
Datum verzending: 22 juni 2022

Voor:  Buurtvereniging Toppers
Datum en locatie:  16 t/m 21 juli 2022, Toplicht
Datum verzending: 22 juni 2022

Voor:  Buurtvereniging Bokkertjes
Datum en locatie:  16 t/m 21 juli 2022, de Schokker
Datum verzending: 24 juni 2022

Voor:  Buurtvereniging Beneden Peil
Datum en locatie:  15 t/m 22 juli 2022, Pionier en Winterpeil
Datum verzending: 24 juni 2022

Voor:  Buurtvereniging Kuifjes
Datum en locatie:  16 t/m 21 juli 2022, Boomkor
Datum verzending: 24 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 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. 

Op vakantie? Vraag op 
tijd je reisdocument aan!
De vakanties komen er weer aan. Ga je binnenkort op vakantie? Con-
troleer dan op tijd of je paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Vraag 
als het nodig is op tijd een nieuw reisdocument aan. Dan kun je straks 
zonder problemen op vakantie. Wacht niet met aanvragen tot het laatste 
moment. Een spoedaanvraag kost extra geld. Ook is niet zeker dat het 
reisdocument dan op tijd klaar is.

Aanvragen op afspraak
Een nieuw reisdocument aanvragen kan alleen op afspraak. Die maak 
je eenvoudig via afspraken.urk.nl. Of bel 0527 689868. Bij het maken 
van de afspraak via de website zie je direct op welk moment je bij ons 
terecht kunt.

Werk van Tjalling Ruiten 
te zien in Museum het 
Oude Raadhuis 
De werken van Tjalling Ruiten zijn zeer gewaardeerd door de bewo-
ners van Urk. Al meer dan 70 jaar tekent en schildert hij. Zijn oeuvre 
is inmiddels zeer omvangrijk en zijn werken zijn in menig Urker 
huiskamer te vinden. Voor het lokale museum reden om aandacht 
te besteden aan de kunstenaar. 

Tjalling werd geboren in Den Helder waar zijn vader werkte als scheep-
stimmerman. Al snel verhuisde het gezin terug naar de oorspronkelijke 
woonplaats; Urk. Al jong blonk Tjalling uit in het tekenen, hij haalde op 
school steevast een 9 voor het vak. 

Hij ontwikkelde zich als autodidact; hij volgde schriftelijke cursussen 
tekenen. Hij werkte in een fotoatelier, als freelance illustrator, als admini-
strateur bij de Scheepswerf op Urk en als koster.
De liefde voor de kunst is altijd gebleven. Na zijn pensionering besteedt 
hij meer tijd aan het teken- en schilderwerk. Hij specialiseerde zich in 
het werken in olieverf. De tentoonstelling in het museum op Urk laat 
alleen werken in deze techniek zien. Tjalling legde zich toe op maritieme 
thema’s en natuur. Beide thema’s zijn te zien in de tentoonstelling.  

De werken van Tjalling Ruiten zijn te zien van 5 juli tot en met 7 septem-
ber 2022.

Museum het Oude Raadhuis, Wijk 2-2, 8321 EP Urk, tel. 0527-683262.

Losse stoeptegel, gat 
in de weg? Meld het via 
Signalen
Sinds deze week kun u dit makkelijk maken via het meldings-
systeem Signalen. Dus ziet u ergens een achtergelaten fiets, 
zwerfvuil of is er een lantaarnpaal kapot? Maak een melding via 
de website www.urk.nl. De button vindt u op de homepage van 
onze website (Melding woon- en leefomgeving) 

Dus draag bij aan de leefbaarheid van uw woonomgeving en 
meld het de gemeente. Alvast bedankt voor uw melding. Met 
elkaar maken we Urk nog mooier. 


