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Officiële publicaties
Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van  22 augus-
tus 2022 tot en met 29 augustus 2022 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het intern verbouwen van 
 berging naar appartement en 
 het wijzigen de voorgevel
Locatie: Handelskade 9, 8321 KB Urk
Datum verzending: 23 augustus 2022

Voor: het brandveilig gebruik 
 van het pand
Locatie: Staartweg 35, 8322 NA Urk
Datum verzending: 29 augustus 2022

De beschikkingen en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 2 september 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 bestuursrecht 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, geda-
teerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders, 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 22 augustus 
2022 tot en met 29 augustus 2022 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure 
van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het vervangen van het dak 
 met dakkapel 
Locatie: Wijk 6 30, 8321 VB Urk
Datum ontvangst: 26 augustus 2022

Voor: het verbouwen/renoveren van 
 het pand tot appartementen
Locatie: Wijk 4 18, 8321 GC Urk
Datum ontvangst: 29 augustus 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische 
afspraak worden ingezien bij de balie van het ge-
meentehuis. Bel hiervoor met 0527-689868.

Ambtshalve wijziging adresgegevens

Het college van burgemeester en wethouders van 
Urk maakt bekend dat het besluit genomen is de 
adresgegevens van onderstaand persoon, ambts-
halve te wijzigen in: ‘Vertrokken naar onbekend’, op 
grond van artikel 2.22 van de Wet BRP.

Uit onderzoek is gebleken dat geen gegevens over 
betrokkene kunnen worden achterhaald betreffende 
het verblijf in Nederland, het vertrek uit Nederland 
noch het volgende verblijf buiten Nederland.

Naam Geboortedatum Datum publicatie
Bence József 
Chalupa

23-10-1998 08-09-2022

Belanghebbende kan binnen zes weken na de dag 
van toezending van het besluit en publicatiedatum 
van deze krant een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Urk, Postbus 77, 8320 AB Urk.  

Verleende wet op de kansspelen, 

algemene plaatselijke verordening en 

alcoholwetvergunningen

De burgemeester/ het college van de gemeente Urk 
maakt bekend dat zij de volgende vergunningen 
heeft verleend:

Voor: Evenement Fish Potato Run
Datum en locatie: 10 september 2022, start 
 wedstrijdloop is om 15.00 uur 
 op het Haventerrein van Urk, 
 kidsrun wordt om 12.00 uur 
 op het Haventerrein gelopen 
Datum verzending: 2 september 2022

Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de 
genoemde verzenddatum tegen dit besluit 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 duidelijkheid? Vraag dan de 
voorzieningenrechter om een voorlopige voorzie-
ning. Het adres van de voorzieningenrechter is, 
rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 
AA Lelystad. 

Open monumentendag
op 10 september 2022
Op zaterdag 10 september 2022 is het weer Open Monumentendag. Ook op Urk zijn verschillen-
de monumenten opengesteld en te bezoeken vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur. Na twee jaar waar 
door het coronavirus de monumenten alleen van buiten te bekijken waren, zijn er nu weer volop 
activiteiten. De meeste monumenten kunnen gratis bezocht worden. Bij Tourist Info Urk is een 
gratis route verkrijgbaar waarin staat welke monumenten te bekijken zijn. 

Wat is er allemaal te doen op Urk?
•  Vanaf 10.00 uur zijn bij de Tourist Info Urk gratis routes verkrijgbaar. De monumentenroute gaat 

(per fiets of te voet) door het oude pittoreske gedeelte van Urk en langs alle monumenten die u 
kunt bezichtigen. 

•  Bij Tourist Info Urk is de route van de ginkiestocht (stegentocht) verkrijgbaar die langs de mooiste 
plekjes van Urk voert. Ook kunt u deelnemen aan een ginkiestocht.

•  Museum ‘Het Oude Raadhuis’, met daarnaast een geheel gerestaureerde visserswoning uit 1930, 
is de hele dag open met daarin enorm veel wetenswaardigheden over de geschiedenis van het 
voormalige eiland Urk. Het museum is tegen een gereduceerd tarief van € 2,50 toegankelijk.

•  In de historische botterschuur aan de Westhavenkade vinden diverse activiteiten plaats. 
•  Ook de historische steiger (plankier) langs de westelijke havendam is een bezoek waard. 
 •  De Oude Bakkerij in Wijk 4 is een eethuis, gecombineerd met een bakkerij in een prachtig monu-

mentaal pand uit de vorige eeuw. 
•  De Bethelkerk en het eeuwenoude Kerkje aan de Zee en de naastgelegen begraafplaats zijn gratis 

open voor het publiek van 10.00 – 16.00 uur. In de kerken worden verspreid over de dag orgelcon-
certen door diverse organisten gegeven. In het Kerkje aan de Zee wordt vanaf 15.00 uur ‘Zingen in 
de Zomer’ muzikaal afgesloten.

•  Nieuw op de route zijn ‘Ut Kunstige Vissers Ussien’ en de ‘Timmerschuur van Hagendoorn’ die een 
bezoek zeker waard zijn. 

•  De vuurtoren is niet open voor publiek omdat deze momenteel gerenoveerd wordt. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Tourist Info Urk, tel. (0527) 684040 
of via de website 
www.openmonumentendag.nl.

Afsluiting Urkerweg Fish Potato Run
Op zaterdag 10 september wordt de Fish Potato Run gelopen van Urk naar Emmeloord. De start is om 15.00 
uur op het Haventerrein, daarna gaat het via de Klifweg over de Urkerweg naar Tollebeek en Emmeloord. Op 
het moment dat de eerste lopers passeren, wordt de weg afgesloten. Als de laatste loper gepasseerd is, gaat 
de weg fasegewijs weer open. We verzoeken u hier rekening mee te houden. Meer informatie over de Run is 
te vinden op: www.fishpotatorun.nl .

17 september 2022
World Clean Up day
Op 17 september is het weer World Cleanup Day! Doe jij ook mee en help jij mee om Urk een 
stukje schoner te maken? Wij hebben voor de World Clean Up day vrijwilligers nodig tussen 
10.00 en 12.00 uur. Voor hesjes en grijpers wordt gezorgd. We starten op het parkeerterrein aan 
de Slikhoogte met koffie en we sluiten af 
met wat lekkers. Dus ga aan de slag met 
je vrienden, buren of sportvereniging. Het 
maakt niet uit waar op Urk je je handen uit 
de mouwen steekt en zwerfafval opruimt.

Voor meer informatie of om je aan te melden 
kun je bellen met Jelle Wezelman van de 
gemeente, telefoon 0527 – 68 98 68. Kijk voor 
meer informatie op www.worldcleanupday.nl.


