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Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van  15 augustus 2022 
tot en met 22 augustus 2022 de volgende omgevingsver-
gunningen hebben verleend:

Voor: het verbouwen en uitbreiden 
 van de woning
Locatie: Burg. Van Suchtelenlaan 4, 
 8321 GV Urk
Datum verzending: 18 augustus 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 26 augustus 2022 ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak 
maken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868. Belangheb-
benden 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.

Dag van de Urker kunst
Zaterdag 27 augustus, is de Dag van de Urker kunst. Door het oude Dorp is een route 
uitgezet waar de kunst van plaatsgenoten te bewonderen is en waar de kunstenaars 
aan het werk zijn. Museum het Oude Raadhuis doet ook mee aan deze dag. Op het plein 
voor het museum staan diverse kramen. De nettenboeters laten de kunst van hun vak 
zien en bovendien is er heerlijke zalm te koop. Wees welkom op de Dag van de Urker 
kunst.

Burendag Oranjefonds 2022
De Burendag 2022 van het Oranjefonds is op zaterdag 24 september. Een gezellige 
dag met de buurt waar je elkaar kan ontmoeten en er vaak leuke activiteiten geor-
ganiseerd worden. 

Meestal kan de Burendag gewoon plaatsvinden zonder dat daar een vergunning voor hoeft 
te worden aangevraagd bij de gemeente. Een melding bij de gemeente is dan genoeg. Als 
de burendag groter wordt gevierd en wordt uitgebreid met bijvoorbeeld een tent of een 
springkussen dan kan het nodig zijn dat er een vergunning wordt aangevraagd. 

Op de website www.urk.nl, zoek op evenementenvergunning, staan alle voorwaarden en 
ziet u waar een vergunning voor moet worden aangevraagd en waar een melding vol-
doende is. Heeft u daarna vragen of twijfelt u over een vergunning of melding? Neem dan 
contact op met de evenementen coördinator via tel. 0527-689868.


