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Ingediende aanvragen 
voor een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van   16 decem-
ber 2019 tot en met 23 december 2019 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure 
van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Surinamestraat 2, 8321 HT Urk
Datum ontvangst: 17 december 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantoor-
uren worden ingezien bij de balie van het gemeen-
tehuis.

Verleende 
omgevings vergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 16 decem-
ber 2019 tot en met 23 december 2019 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Wijk 1-32a, 8321 EL Urk
Datum verzending: 17 december 2019

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Noorderzand 11, 8321 HX Urk
Datum verzending: 18 december 2019

Voor: het plaatsen van een 
 overkapping
Locatie: Pyramideweg 40, 8321 CM Urk
Datum verzending: 18 december 2019

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Waaiershoek 26, 8321 BH Urk
Datum verzending: 19 december 2019

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Punter 1, 8322 EC Urk
Datum verzending: 20 december 2019

Voor: het bouwen van een zorgcluster
Locatie: Oslolaan, Urk
Datum verzending: 20 december 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 24 december 2019 ter inzage tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis te Urk. Be-
langhebbenden 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 bevat-
ten, 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.

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2020
Het gemeentebestuur van Urk nodigt iedereen van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 
6 januari 2020. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in de hal van het gemeentehuis, Singel 9 
te Urk. Rond 19.30 uur start het officiële deel van het programma en wordt ook de gemeentelijke 
erepenning uitgereikt. Wij hopen u te mogen ontmoeten.

Het college van burgemeester en wethouders van Urk wenst u gezegende Kerstdagen en een voor-
spoedig Nieuwjaar.

Gewijzigde 
openingstijden 
rond de feestdagen

In verband met de feestdagen heeft het gemeente-
huis aangepaste openingstijden. 

Dinsdag 24 december 09.00 – 12.30 uur
Woensdag 25 december 1e Kerstdag, 

gesloten
Donderdag 26 december 2e Kerstdag, 

gesloten
Vrijdag 27 december Gesloten
Maandag 30 december 09.00 – 12.30 uur
Dinsdag 31 december Oudjaarsdag en 

Dankdag, gesloten
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag, 

gesloten

Telefonisch zijn wij bereikbaar op dinsdag 24 en 
maandag 30 december van 08.45 – 12.45 uur. 
Vanaf donderdag 2 januari 2020 zijn wij weer vol-
gens de normale tijden geopend.

De milieustraat is gesloten op woensdag 25, don-
derdag 26, dinsdag 31 december en op woensdag 
1 januari 2019.

Kopen, verkopen 
en afsteken van 
vuurwerk

Op grond van het zogenoemde Vuurwerkbesluit 
mag vuurwerk dit jaar alleen verkocht worden op 
28, 30 en 31 december 2019.

Vuurwerk afsteken is alleen toegestaan 
op Oudejaarsdag en Oudejaarsnacht 
van 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts!

Illegaal vuurwerk is ALTIJD verboden, zowel het ko-
pen en verkopen als het gebruiken daarvan. Legaal 
vuurwerk mag alleen worden verkocht, gekocht en 
afgestoken op de hierboven aangegeven tijden. 

Veilig vuurwerk afsteken
Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken 
of buiten ernaar kijken? Dan kunt u het beste uw 
ogen beschermen met een vuurwerkbril en bent u 
verplicht een lanceerstandaard te gebruiken bij het 
afsteken van vuurpijlen. Veilig vuurwerk afsteken 
doe je als volgt:
• draag een vuurwerkbril;
• houd afstand;
• gebruik een aansteeklont;
• gebruik een lanceerstandaard voor vuurpijlen;
• lees de gebruiksaanwijzing. 

Wij verzoeken iedereen het afsteken van vuur-
werk in de omgeving van de plaatselijke kerken 
en het verzorgingstehuis ‘Talmahaven’ achter-
wege te laten.

Lever je kerstboom 
of een afvalzak met 
vuurwerk in en 
ontvang een gratis 
zwemkaartje!

Dat kan op 3 januari tussen 14.00 en 16.00 uur op 
de parkeerplaats van zwembad ’t Bun. Elk jaar lig-
gen er na Oudjaar miljoenen kilo’s vuurwerkafval op 
straat. Deze vuurwerkresten zijn schadelijk voor het 
milieu. Daarom is het belangrijk dat we het samen 
opruimen en zorgen voor een schone omgeving. Je 
ontvangt een gratis zwembadkaartje dat geldig is 
tot 12 februari 2020. 

Geen speciale vuurwerkafvalzakken
Voor het opruimen van het vuurwerkafval kunt u 
gewone afvalzakken gebruiken. Het moet hier wel 
gaan om KOMO afvalzakken of van dezelfde grootte 
en dikte. Doet je mee?

Het Clean Team van de gemeente Urk be-
dankt alle inzamelaars van zwerfafval voor 
jullie hulp in 2019. Kunnen we in 2020 ook 
weer op jullie rekenen voor een schoon Urk? 

Controle 
hondenbelasting

Vanaf 7 januari aanstaande is er weer een huis-aan-
huis controle op het bezit van honden. Deze controle 
zal een aantal weken duren. De controleur belt bij 
iedereen aan om te kijken of u een hond heeft. Als 
er een hond wordt gevonden, waarvoor geen belas-
ting wordt betaald, vult de controleur samen met u 
een aangiftebiljet in. Wanneer de controleur niemand 
thuis aantreft, laat hij een formulier achter.

U bent verplicht om uw hond zelf aan te melden 
bij de gemeente. U krijgt dan jaarlijks een aanslag 
hondenbelasting. Het aantal honden dat u houdt, 
bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief be-
draagt in 2020 €79,00 per jaar voor de eerste hond. 
Voor elke volgende hond betaalt u €115,00. Wan-
neer u uw hond niet aanmeldt, kunt u daarvoor een 
boete krijgen!

U kunt aan- of afmeldformulieren digitaal invullen via 
‘Mijn Urk’ op www.urk.nl. Heeft u geen DigiD, dan 
kunt u de formulieren ophalen bij de balie van het 
gemeentehuis, telefonisch opvragen of via de mail. 

Heeft u vragen over de controle of wilt u een aan- 
of afmeldformulier aanvragen, dan kunt u tijdens 
kantooruren bellen naar 0527-689868. U mag uw 
vragen ook per e-mail stellen. Dat kan via belas-
tingen@urk.nl

Gewijzigde 
afvalinzameling 
met de feestdagen

Op de kerstdagen en nieuwjaarsdag worden geen 
afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente 
Urk. De containers worden op een andere dag ge-
leegd.

• De afvalinzameling van woensdag 25 december 
vindt plaats op zaterdag 21 december. Let op, 
dit is de zaterdag vóór de kerstdagen.

• De afvalinzameling van donderdag 26 december 
vindt plaats op zaterdag 28 december.

• De afvalinzameling van woensdag 1 januari vindt 
plaats op zaterdag 4 januari. 

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt 
ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daar-
om de container op de dag van inzameling vóór 
7.00 uur aan de straat neer te zetten. 

Gewijzigde openingstijden
Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 
16.00 uur op dinsdag 24 december en 31 decem-
ber. Het is gesloten op 25 en 26 december en 1 
januari. 

Inzameldagen 2020 
zijn bekend 

Ook in 2020 komt ROVA weer bij u langs om uw 
containers voor afval en grondstoffen te legen. De 
inzameldagen voor 2020 zijn bekend. U vindt de in-
zameldagen voor uw adres in de vernieuwde 
ROVA-app of op www.rova.nl/inzamelkalender.  

Er worden geen papieren inzamelkalenders ver-
zonden. Als u toch een papieren inzamelkalender 
wilt ontvangen kunt u dit aanvragen bij het RO-
VA-Klantcontactcentrum (038) 427 37 77. Het ROVA 
klantcontactcentrum is op werkdagen van 8.00 tot 
20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 
15.00 uur.

Nieuwe ROVA-app
Inwoners met een smartphone kunnen de RO-
VA-app downloaden. Deze app staat gratis beschik-
baar in de App store en in de Google play store. Met 
de ROVA-app hebben inwoners altijd alle informatie 
over de inzameling van afval en grondstoffen bij de 
hand. Daarnaast kunt u in de app een herinnering 
instellen, zodat u bijvoorbeeld de avond voor de in-
zameldag een berichtje op uw telefoon krijgt. 

Let op, de ROVA-app is onlangs compleet ver-
nieuwd, dus ook als u de ROVA-app al op uw tele-
foon heeft staan, is het verstandig om te controle-
ren of dit de laatste versie is. 


