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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 27 mei 2019 tot en 3 juni 2019 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitge-
breide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van 6 rijwoningen en 6 appartementen
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat, 8322 Urk
Datum ontvangst: 28 mei 2019

Voor: Het uitbreiden van de woning
Locatie: Bergeend 38, 8322 CR Urk
Datum ontvangst: 28 mei 2019

Voor: het starten van een webshop
Locatie: Harderbank 2, 8321 RP Urk
Datum ontvangst: 29 mei 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden ingezien 
bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 27 mei 2019 tot en met 3 juni 2019 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie: Stortemelk 2a, 8321 EG Urk
Datum verzending: 28 mei 2019

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Bernhardstraat 4, 8322 GL Urk
Datum verzending: 29 mei 2019

Voor: het uitvoeren van meerwerkopties aan de woningen
Locatie: Wilhelminalaan 7-11, 8322 GP Urk
Datum verzending: 29 mei 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
7 juni 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeente-
huis te Urk. 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, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Post-
bus 77, 8320 AB Urk.

Verleende APV-vergunningen

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat hij voor de 
volgende APV en Drank- en horeca vergunningen heeft verleend:

Voor: Tentenkamp De Bemanning
Locatie en datum: Op het grasveld tussen Blazer en Boomkor te Urk
 van 13 tot 18 juli 2019
Datum verzending: 24 mei 2019

Voor: Tentenkamp De Laconnetjes
Locatie en datum: Op de parkeervakken tegenover Lacon 17-25 te
 Urk van 16 tot en met 18 juli 2019
Datum verzending: 24 mei 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze be-
sluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan 
de burgemeester, Postbus 77, 8320 AB Urk.

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

6 juni 2019

Markt Urkerdag
Zaterdag 8 juni 2019 is het Urkerdag. Ook dit jaar zal de markt daarom 
vanuit het Urkerhard weer naar het haventerrein verplaatst worden. 
De markt is te bezoeken tot 15.00 uur omdat er extra veel bezoekers 
verwacht worden en er op en rond de haven veel activiteiten georga-
niseerd worden. In verband met de verwachte drukte verzoeken wij u 
zoveel mogelijk met de fiets te komen. Het is niet mogelijk om op de 
haven te parkeren. 

We wensen iedereen een prettige Urkerdag toe! 

Op weg naar een nieuw 
afvalbeleid – deel 1
Sinds een aantal maanden denkt een speciale werkgroep na over 
een nieuw afvalbeleid op Urk. Daarbij staat de vraag “Hoe kunnen we 
op Urk goed met ons afval en grondstoffen omgaan?” centraal. In de 
werkgroep zitten raadsleden, beleidsmedewerkers van de gemeente en 
medewerkers van ROVA. Als verantwoordelijk wethouder is Geert Post 
hierbij betrokken. Ook wordt een aantal inwoners gevraagd deel te ne-
men aan een klankbordgroep, om input te krijgen vanuit de Urkers.

Vervolg 
De komende maanden geven wij in ‘Het Urkerland’ steeds informatie 
over de onderwerpen die besproken worden in de werkgroep. Volgende 
keer vertellen we iets over de afvalscheiding van de gemiddelde inwoner.

Stap voor stap
Alle plannen van de werkgroep gaan eerst naar de klankbordgroep. 
Pas daarna worden ze voorgelegd aan de gemeenteraad. Zo werken 
we stap voor stap aan een nieuw afvalbeleid voor heel Urk.

Heeft u vragen?
Stel ze dan gerust aan onze beleidsmedewerker. 
Stuur hiervoor een mail naar: afval@urk.nl of bel (0527) 68 98 68.

Openingstijden zwembad 
’t Bun rond Pinksteren
Zaterdag 8 juni, Urkerdag:  gesloten
Zondag 9 juni, 1e Pinksterdag:   gesloten
Maandag 10 juni, 2e Pinksterdag:  gesloten
Dinsdag 11 juni: 10.00-21.30 uur geopend voor recreatief zwemmen:
De Vroege Vogels zwemmen op de normale tijden. 
De ochtendzwemlessen vervallen. 
De zwemles op dinsdagmiddag van 16.00-17.00 uur wordt verplaatst 
naar 08.30-09.30 uur en de zwemles van 17.00-18.00 uur wordt ver-
plaatst naar 09.30-10.30 uur.
Woensdag 12 juni: 10.00-21.30 uur geopend voor recreatief zwem-
men. Het Vroege Vogels zwemmen en alle doelgroep lessen vervallen. 
De zwemlessen zijn op deze woensdag op de normale zwemlestijden.

Let op! Actie!
Als je op dinsdag of woensdag tussen 10.00 en 14.00 uur recreatief 
zwemt, kun je voor € 5,- een frikandel / kroket en glas limonade kopen. 

Wat vindt u van de singels 
op Urk? Vul de vragenlijst in
 
Gemeente Urk doet onderzoek naar de diverse singels op Urk. Wij vinden 
het belangrijk wat u als omwonende ervaart bij het water in uw woon-
omgeving. Omwonenden van singels krijgen een brief met daarin een 
link naar de website om de vragenlijst in te vullen. Wilt u deze vragenlijst 
invullen? Zo kunnen wij onderzoeken wat u van de singel vindt. Het is 
belangrijk dat u zich prettig voelt in uw woonomgeving. Het invullen van 
de vragenlijst duurt minder dan 5 minuten. 
Via www.urk.nl/vragenlijst-singels is de vragenlijst voor alle inwoners 
van Urk beschikbaar tot 23 juni 2019. Heel hartelijk dank voor uw me-
dewerking!

Gewijzigde openingstijden 
rond Pinksteren 
Het gemeentehuis is in verband met 2e Pinksterdag gesloten en tele-
fonisch niet bereikbaar op maandag 10 juni 2019. Op dinsdag 11 juni 
helpen wij u weer graag.

Ruimere openingstijden voor 
de zomervakantie
Voor de zomervakantie vragen veel inwoners van Urk een reisdocument 
aan bij de balie van het gemeentehuis. Op de maandagen tot de zomer-
vakantie zijn wij hiervoor ook open tot 18.00 uur. U hoeft daarvoor geen 
afspraak te maken, u kunt zo binnenlopen. Onderstaand ziet u de data 
waarop we ruimer geopend zijn:

Maandag 17 juni   Maandag 1 juli
Maandag 24 juni   Maandag 8 juli

Natuurlijk blijven we ook gewoon open op de normale openingstijden. 
Kijk voordat u uw reisdocument komt aanvragen wel even op de website 
www.urk.nl wat u allemaal nodig heeft bij de aanvraag zodat u alles in 
één keer kunt regelen. 

Lotingsbijeenkomst 50plus
woningen en starterswoningen 
Oranjewijk 3e fase
Aangemelde projecten
Voor de eerste selectie/lotingbijeenkomsten zijn door de bouwbedrijven 
in totaal drie projecten aangemeld:
 

Nr. Naam Bouwbedrijf Type Aantal

20C Bouwbedrijf Oost
Waddenbouw Kleinbouw B.V.

50plus 
woningen

10

16C Bouwbedrijf Weerstand Starterswoningen 5

20E Aannemersbedrijf 
K.K. Heutink B.V.

Starterswoningen 6

21

Informatieset
Belangstellenden kunnen bij de balie van het gemeentehuis een infor-
matieset ophalen. De informatieset is ook in te zien op de website van de 
gemeente Urk: www.urk.nl/Oranjewijk3efase. De informatieset bestaat 
uit:
- een inschrijfformulier per project;
- prospectus selectieprocedure/loting per project;
- een situatietekening per project;
- verkoopbrochures per project.

Inschrijfperiode
De inschrijfperiode voor de woningen start dinsdag 11 juni en eindigt 
op vrijdag 5 juli 2019. Binnen deze inschrijfperiode kunt u de inschrijf-
formulieren met bijbehorende bijlagen ophalen bij de balie van het ge-
meentehuis, Singel 9 te Urk. Bovengenoemde documenten zijn ook te 
downloaden via de website www.urk.nl/Oranjewijk3efase. De inschrijf-
formulieren moeten vóór vrijdag 5 juli om 12.30 uur volledig ingevuld en 
(digitaal) zijn ingeleverd bij:

Gemeente Urk
Afdeling Bestuurs- en managementondersteuning
t.a.v. mevrouw J. Snoek of de heer K. van Laar
Bezoekadres: Singel 9, 8321 GT te Urk

Lotingbijeenkomst op donderdag 11 juli 2019
De loting wordt verricht onder toezicht van notaris mr. S.H.R. Boschma 
van Notamare Urk Notarissen en Adviseur op donderdag 11 juli om 
19.00 en 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis door wethou-
der G. Post jr. De loting is alleen voor de inschrijver(s) toegankelijk.


