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Activiteiten in het museum in de Biddagweek 
op 10 en 11 februari
Op donderdagavond 10 februari start de maandelijkse genealogieavond weer. De inloop is vanaf 19.30 uur. Wie meer wil weten over deze activiteit: kijk 
eens op de website: www.genealogieopurk.nl. Het zijn interessante en gezellige avonden waar kennis van de geschiedenis van Urk wordt gedeeld.

Op vrijdagavond 11 februari is er weer een filmavond in de grote zaal van het museum. Maandelijks wordt er een film gedraaid over de geschiedenis van 
en beleving op Urk. Er worden leuke filmbeelden getoond. U zult veel herkenning zien tijdens het bekijken van de films wat weer veel gespreksstof geeft. 
De zaal is open om 19.30 uur en om 20.00 uur start de film. De toegang is € 3,00.

U bent van harte welkom op 10 en 11 februari in museum Het Oude Raadhuis.

Wijziging openingstijden gemeentehuis en 
zwembad op 9 februari
  
Woensdag, 9 februari, is het gemeentehuis gesloten en telefonisch niet bereikbaar in verband met Biddag voor de visserij.  Ook zwembad ’t Bun 
is die dag gesloten. 

Donderdag 10 februari vanaf 09.00 uur zijn wij u weer graag van dienst volgens de normale tijden op afspraak. Ga voor het maken van uw afspraak naar de 
website www.urk.nl en plan gemakkelijk online uw afspraak!  

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode 31 januari 2022 tot en met 7 
februari 2022 de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorberei-
dingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Burgemeester van Suchtelenlaan 17, 
 8321 GW Urk
Datum ontvangst: 31 januari 2022

Voor: het vervangen van de overkapping 
 en schuur
Locatie: Vlet 1, 8322 EH Urk
Datum ontvangst: 1 februari 2022

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Wijk 5 26, 8321 GL Urk
Datum ontvangst: 2 februari 2022

Voor: het bouwen van een aanlegsteiger
Locatie: Inschot 4a, 8321 MB Urk
Datum ontvangst: 3 februari 2022

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

Kennisgeving verlenging 
beslistermijn Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 
maximaal 6 weken:

Voor: het bouwen van 19 appartementen
Locatie: de Noord 10 (voormalige huishoudschool)

De beslistermijn wordt verlengd omdat het vergunningver-
leningsproces nog niet geheel is afgerond. Door dit besluit is 
de nieuwe uiterste beslisdatum: 21 maart 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending 
van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste 
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt 
en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 77, 8320 AB  Urk. 

Telefonische bereikbaarheid 
gemeente Urk op dinsdag 
15 februari
Dinsdagochtend 15 februari 2022 zijn we telefonisch niet bereikbaar 
van 08.45 tot 12.45 uur in verband met een training voor de medewer-
kers van het Klant Contact Centrum.
Vanaf dinsdagmiddag 14.00 uur zijn wij u weer graag telefonisch van 
dienst. Ook Whatsapp berichten worden ’s middags beantwoord. De 
publieksbalie is wel gewoon op afspraak geopend. U kunt uw afspraak 
daarvoor digitaal maken via www.urk.nl. 

Gewijzigde afvalinzameling 
voor Biddag voor de visserij
Op woensdag 9 februari is het Biddag voor de visserij. Op deze dag worden geen 
afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Urk. De containers worden op een 
andere dag geleegd. 

• De afvalinzameling van woensdag 9 februari wordt verplaatst naar 
zaterdag 12 februari.  

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

Elke inzameldag een herinnering ontvangen? Dat kan! 
Wist u dat u in de ROVA-app ook een herinnering kunt instellen? Hierdoor krijgt u 
bijvoorbeeld de avond voor de inzameldag een berichtje op uw telefoon. Ook op 
gewijzigde inzameldagen rond feestdagen. Zo vergeet u nooit meer de container op 
tijd aan de straat te zetten. De ROVA-app is te downloaden in de Apple Appstore of 
de Google Play Store. 

Meer informatie 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon 
(038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werk-
dagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur. 

Banengroei op Urk ook 
in 2021 weer grootste 
van Flevoland
De gemeente Urk is met de banengroei na twee jaar van relatieve lagere 
groei weer een van de top gemeenten van de provincie Flevoland. Het 
totaal aantal banen groeide met 6,4% met maar liefst 750 naar 12.530 
en ligt bijna weer op het niveau van de top jaren 2016-2018. Het totaal 
aantal op Urk gevestigde bedrijven is overigens ook stevig gegroeid met 
80 naar totaal ruim 1.970. 

De corona-crisis heeft op Urk ook zijn sporen achtergelaten en vooral de 
horeca en de kleine zelfstandigen hebben het nu nog steeds zwaar. De 
grootste sector op Urk blijft de visverwerkende industrie, daarin werken 
ook veel arbeidskrachten via de uitzendbranche. De arbeidsbemidde-
laars zijn in de cijfers fors toegenomen. De provincie Flevoland maakt elk 
jaar de cijfers bekend voor de hele provincie. Voor het complete werkge-
legenheidsonderzoek kunt u de website van de provincie raadplegen via 
www.flevoland.nl/werkgelegenheidsonderzoek2021.

Geef u op voor de ondernemersavond op 
17 februari over ondermijning en cybercriminaliteit
De Bedrijvenkring Urk (BKU) en de gemeente Urk hebben de handen ineengeslagen voor een interessante en infor-
matieve ondernemersavond op donderdag 17 februari om 19.00 uur in De Koningshof. Tijdens deze avond worden de 
Middenstander en Onderneming van het jaar 2021 bekend gemaakt. Daarnaast nemen diverse sprekers, waaronder 
de politie en een ervaringsdeskundige de aanwezige mee in de thema’s ondermijning en cybercriminaliteit. Wilt u 
ook weten hoe u zich beter kunt weren tegen deze vormen van criminaliteit? Kom dan naar deze ondernemersavond 
op 17 februari!

Leden van de BKU en andere geïnteresseerden kunnen zich zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn aanmelden 
voor de ondernemersavond. Scan daarvoor deze QR-code. Wilt u nog meer informatie, neem dan contact op met de 
gemeente of BKU.


