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Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van  9 januari 
2023 tot en met 16 januari 2023 de volgende omge-
vingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Burg. J. Schipper Kade 10a, 
 8321 EH Urk
Datum verzending: 10 januari 2023

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Schulpengat 3, 8321 WC Urk
Datum verzending: 11 januari 2023

Voor: het beheren van een w
 ebwinkel aan huis
Locatie: Frisostraat 14, 8322 GN Urk
Datum verzending: 13 januari 2023

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 20 januari 2023 ter inzage bij de ba-
lie 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 be-
zwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en 
adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en onder-
tekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
aan het college van burgemeester en wethouders, 
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: Standplaats Urkerhard voor de 
 verkoop van diverse snacks 
Periode: vanaf 2 januari tot 1 juli 2023
Datum verzending: 23 december 2022 

Voor: Standplaats Staverse kade voor 
 de verkoop van diverse snacks 
Periode: vanaf 1 juli tot 1 oktober 2023
Datum verzending: 23 december 2022

Voor: Wijziging Alcoholvergunning 
 Café de Ommele 
Periode: vanaf 11 januari 2023
Datum verzending: 11 januari 2023

Voor: Wedstrijd Urk Katwijk
Periode en locatie: 12 januari 2023 bij SV Urk
Datum verzending: 5 januari 2023

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde 
verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de bur-
gemeester of het college, Postbus 77, 8320 AB Urk. 
Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten 
en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningen-
rechter om een voorlopige voorziening. Het adres van 
de voorzieningenrechter is, rechtbank Midden-Ne-
derland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Ambtshalve wijziging adresgegevens

Het college van burgemeester en wethouders van 
Urk maakt bekend dat het voornemens is de adres-
gegevens van onderstaande personen, ambtshalve 
te wijzigen in: ´Vertrokken naar onbekend´.

Naam Geboortedatum Datum publicatie
Stanislav 
Georgiev Balev

14-06-1992 19-01-2023

Svetla Gancheva 
Stoyanova

02-11-1998 19-01-2023

Uit onderzoek is gebleken dat betrokkenen niet meer 
wonen op het adres waar zij volgens de Basisregi-
stratie personen (BRP) staan ingeschreven.

Een eventuele ambtshalve wijziging kan grote per-
soonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor 
betrokkenen. Een ieder die op de hoogte is van het 
huidige adres van onderstaande personen, wordt 
dan ook verzocht contact op te nemen met de cluster 
burgerzaken van het gemeentehuis via telefoonnum-
mer 0527-689868 of e-mail burgerzaken@urk.nl

Belanghebbenden kunnen tot vier weken na de ver-
schijningsdatum van deze krant en publicatiedatum 
op de website alsnog adresaangifte doen of hun 
zienswijze kenbaar maken bij het college van burge-
meester en wethouders, Singel 9, 8321 GT Urk.

Aanwijzing gehandicapten-
parkeerplaatsen

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats 
Topshoofd 8
Burgemeester en wethouders van Urk hebben beslo-
ten om ten behoeve van een bewoner van de Tops-
hoofd een niet openbare parkeerplaats aan te wijzen. 
De parkeerplaats wordt gesitueerd op het wegdek 
aan voorzijde van Topshoofd 8. Ter aanduiding zal 
een verkeersbord E6 met onderbord met kenteken 
worden geplaatst. 

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats 
Lange Dam 44
Burgemeester en wethouders van Urk hebben beslo-
ten om ten behoeve van een bewoner van de Lange 
Dam een niet openbare parkeerplaats aan te wijzen. 
De parkeerplaats wordt gesitueerd op het wegdek 
aan voorzijde van lange Dam 44. Ter aanduiding zal 
een verkeersbord E6 met onderbord met kenteken 
worden geplaatst. 

Verkeersbesluiten en stukken, die redelijkerwijs no-
dig zijn voor de beoordeling, liggen vanaf 19 janu-
ari 2023 gedurende zes weken tijdens kantooruren 
voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis aan de Singel 9 te Urk. U kunt tele-
fonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 
0527-689868.

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten 
binnen zes weken na de datum van publicatie een 
bezwaarschrift (voorzien van naam, adres, datum, 
handtekening, omschrijving van besluit waartegen 
bezwaar wordt gemaakt en redenen van bezwaar) 
indienen bij het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 77, 8320 AB, URK. U wordt verzocht 
op de brief “bezwaar” te vermelden. Tevens kunt u de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lely-
stad, Postbus 10067, 8000 GB, ZWOLLE, verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. 

Kijkdag gevonden fi etsen Concern voor 
Werk 24 januari 2023

Zwerffietsen worden verzameld en blijven vervolgens drie maanden in beheer bij 
onze gemeente. Na de wettelijke bewaartermijn van 90 dagen vervalt het eigen-
domsrecht van de gevonden fietsen. Als extra service organiseert Concern voor 
Werk 4x per jaar een kijkdag, waarbij u alsnog aanspraak kunt maken op uw fiets. 
Uiteraard moet u wel kunnen aantonen dat u de eigenaar bent middels bijvoor-
beeld het fietssleuteltje of een aankoopbewijs. Op dinsdag 24 januari 2023 van 
11.00 - 15.00 uur is er weer een kijkdag bij Concern voor Werk, Produktieweg 5 
te Emmeloord.

Afl eggen ondersteuningsverklaring

Politieke groeperingen die voor het eerst mee willen doen aan een verkiezing 
hebben van minimaal 30 stemgerechtigde kiezers een ondersteuningsverklaring 
nodig.
Zo’n verklaring kan voor de komende verkiezingen van Provinciale Staten en het 
Waterschap worden afgegeven tussen 16 en 30 januari 2023 bij de balie van het 
gemeentehuis. Via onze website (www.urk.nl) of telefonisch (0527-689868) kan 
men hiervoor een afspraak maken.

Uitnodiging werksessie 
archeologiebeleid Urk

Datum: donderdag 26 januari 2023
Tijd: 15.30 uur - 18.00 uur
Locatie:  Museum Het Oude Raadhuis Urk 

De gemeente stelt nieuw archeologiebeleid op. Het beleid en de archeologische 
verwachtings- en beleidskaart zijn toe aan een update. We willen voorkomen dat 
het bodemarchief zomaar verdwijnt bij bouw- of graafwerkzaamheden. En we wil-
len daarnaast een echte Urker visie op het erfgoed ontwikkelen. Het uitgangspunt 
is dat het archeologisch onderzoek meerwaarde voor de samenleving heeft.

Urker identiteit
Daarom kiezen we voor archeologische thema’s die maatschappelijk relevant zijn. 
We doen dit graag samen met u. We organiseren met Adviesbureau The Missing 
Link een interactieve workshop waarin we het verhaal van Urk presenteren en 
vervolgens met behulp van een kaartspel het gesprek voeren over de identiteit van 
de gemeente. Hiermee willen we voortbouwen op de Omgevingsvisie, waarin de 
Urker identiteit en het erfgoed een belangrijk thema is. 

Programma
15.30 - 16.00 uur Inloop met koffie / thee
16.00 – 16.20 uur Welkom en Toelichting Archeologiebeleid
16.20 – 16.50 uur  Verhaal van Urk
16.50 – 17.00 uur Pauze 
17.00 – 17.50 uur Workshop Kernwaarden Urk 
17.50 – 18.00 uur Afsluiting

Komt u ook?
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@urk.nl. 
Iedereen is welkom, specifieke kennis van erfgoed is niet noodzakelijk. 
Meer informatie over het gemeentelijk archeologiebeleid staat op de gemeentelij-
ke website: www.urk.nl/erfgoed-archeologie. We zien uit naar uw komst! 

Werkzaamheden rond het Ensgat
In opdracht van de gemeente Urk start 
Smink Infra vanaf maandag 23 janua-
ri 2023 met werkzaamheden rond het 
Ensgat. Omdat deze weg eind dit jaar 
wordt verbreed, starten de voorberei-
dende werkzaamheden. Deze worden 
in twee fasen uitgevoerd.

Fase 1
Om de werkzaamheden van de eerste 
fase uit te kunnen voeren wordt op het 
Ensgat éénrichtingsverkeer ingesteld 
richting de Domineesweg. De werk-
zaamheden duren circa twee weken.

Fase 2
Aansluitend aan fase 1 worden er 
werkzaamheden uitgevoerd tegenover 
Het Spijk. Hier worden verkeersrege-
laars ingezet. Deze werkzaamheden 
duren circa 1 week.

Heeft u vragen?
Op de website www.urk.nl staat een 
omleidingsroute aangegeven. Voor 
meer informatie kunt u contact op-
nemen met de omgevingsmanager 
van de gemeente Urk via tel. 0527 – 
689868.


