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Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 28 december 2020 tot en met  
4 januari 2021 de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidings-
procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van 2 bedrijfsruimten
Locatie: Het Scheer 9, 8321 MS Urk
Datum ontvangst: 29 december 2020

Voor: het wijzigen van de gevels
Locatie: Havelaar 39, 8321 ZA Urk
Datum ontvangst: 4 januari 2021

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RI-
VM-maatregelen voor het coronavirus na telefonische af-
spraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel 
hiervoor met 0527-689868.

Terinzagelegging 
Ontwerpbestemmingsplan 

Zeeheldenwijk

Burgemeester en wethouders van Urk maken op grond van 
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 
8 januari 2021 het ontwerpbestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte ´Zeeheldenwijk´ gedurende zes weken voor eenie-
der ter inzage ligt. 

Ontwerp bestemmingsplan
Het vigerend bestemmingsplan Schokkerhoek is vanwege di-
verse aanleidingen (o.a. zorgprogramma, mogelijke archeolo-
gische waarden, gewenste flexibiliteit bij woningontwikkeling) 
niet passend voor de geplande geoptimaliseerde stedenbouw-
kundige inrichting. In het nieuwe ontwerp bestemmingsplan 
Zeeheldenwijk wordt het bestemmingsplan Schokkerhoek 
daarom herzien. Het voorontwerp heeft ter inzage gelegen 
voor inspraak en vooroverleg. De reacties zijn verwerkt.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan
Apart van het bestemmingsplan zal een ontwerp beeldkwa-
liteitsplan worden opgesteld waarin stedenbouwkundige en 
architectonische uitgangspunten zijn opgenomen voor het 
plangebied. Nieuwe bouwplannen moeten hieraan voldoen. 
Het beeldkwaliteitsplan zal door de gemeenteraad worden 
vastgesteld als welstandsbeleid voor het plangebied. Het is 
dan toetsingskader voor de welstandscommissie ingeval van 
omgevingsvergunningaanvragen. Daarom is in het nu ter in-
zage liggend ontwerp bestemmingsplan, het voldoen aan het 
beeldkwaliteitsplan als voorwaardelijke verplichting opgeno-
men.

Inzage stukken
Het ontwerpbestemmingsplan kan gedurende de termijn van 
terinzagelegging in verband met de RIVM-maatregelen voor 
het coronavirus na telefonische afspraak worden ingezien bij 
de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. Bel hiervoor 
met 0527-689868. Daarnaast is het ontwerpbestemmings-
plan te raadplegen via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0184.BP2019ZHW-0201

Indienen zienswijze
Vanaf 8 januari 2021 tot en met 18 februari 2021 kan eenieder 
naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze met be-
trekking tot het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 
Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeente-
raad van Urk, Postbus 77, 8320 AB te Urk, onder vermelding 
van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zeeheldenwijk’. De 
zienswijze dient voorzien te zijn van een duidelijke en volledige 
vermelding van naam, adres en motivering. Indien u monde-
ling een zienswijze naar voren wilt brengen, is het mogelijk 
een afspraak te maken met het projectteam Zeeheldenwijk
(tel. 0527-689868). 

Nieuwe identiteitskaarten hebben chip 
met inlogfunctie DigiD
Vanaf 1 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart met een inlogfunctie (eNIK) uitgegeven. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het 
onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de balie van het gemeentehuis, ontvangt u daarom binnen 5 
werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl

Ook in 2021 subsidie op 
isolatie – SEEH wordt ISDE
Ook in 2021 kunt u subsidie krijgen op het uitvoeren van isolerende maat-
regelen. U krijgt subsidie als u twee isolerende maatregelen uitvoert of één 
isolerende maatregel in combinatie met de aanschaf van een warmtepomp, 
zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. Onder isolerende maatrege-
len worden verstaan gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuur-
isolatie en hoogrendementsglas. Een warmtepomp, zonneboiler of aanslui-
ting op een warmtenet komen individueel ook in aanmerking voor subsidie.  

SEEH is ISDE geworden 
De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is per 1 januari 2021 op-
gegaan in de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De 
regeling is niet één op één overgegaan. De grootste wijziging is dat u 12 
maanden de tijd heeft om subsidie aan te vragen na het uitvoeren van de 
eerste isolatiemaatregel. U moet nog steeds twee isolerende maatregelen 
uitvoeren of één maatregel combineren met de aanschaf van een duur-
zaam verwarmingsalternatief. In 2021 is er € 124 miljoen budget beschik-
baar. Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij het Energieloket Fle-
voland (via mail, chat of telefoon) of op www.energieloketflevoland.nl 

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag.   
Energieloket Flevoland helpt!        

Concept beleidskader 
Zon op Land klaar
In mei 2020 is de gemeente Urk gestart met het opstellen van een be-
leidskader voor Zon op Land. Hiervoor hebben we u gevraagd om een en-
quête in te vullen. Alle informatie die we ontvangen hebben via de enquête, 
hebben we verwerkt en waar mogelijk geprobeerd mee te nemen in het 
concept beleidskader Zon op Land. Dit concept is nu klaar. Graag willen we 
uw reactie horen voordat we met dit advies naar de gemeenteraad gaan 
om het vast te stellen. Het concept beleidskader kunt u vinden op de web-
site www.urk.nl onder het kopje Nieuws en op de website duurzaamurk.nl. 

Heeft u opmerkingen, vragen aanvullingen, etc. dan vragen wij u om dit tot 
uiterlijk 22 januari 2021 bij ons aan te leveren. Dat kan bij voorkeur via de 
mail naar duurzaam@urk.nl. 

Ontdek je lekje? 
Vraag gratis warmtescan!
Een nieuw jaar geeft frisse energie. Onze nieuwe challenge luidt: 
‘’Ontdek je lekje, vraag gratis warmtescan!’’ Deze challenge is alleen 
voor woningeigenaren. Doe je mee? Meld je aan: www.ikdoemeeji-
jook.nl  #ikdoemeejijook  

Ontdek je warmtelekje!  
Via deze challenge wordt je je bewust waar jouw woning warmte lekt. 
Een goed geïsoleerde 
woning bespaart veel 
energie en CO2.  Via 
de challenge maak 
je kans op een gra-
tis warmtescan. Een 
warmtescan is een 
infraroodfoto van de 
buitenkant van jouw 
woning. Deze foto 
laat warmte verschil-
len zien, en zo zie je 
waar warmte weglekt 
of warmteverlies op-
treedt. Dit kan optre-
den bij naden, gaten, 
kieren, koudebruggen 
en isolatiegebreken.

Impact challenge vorige week:  
Flevolanders namen vorige week deel aan de challenge ‘Goed voornemen 
2021: ga ontspullen’. In deze week brachten Flevolanders al samen 250 
kilogram grondstoffen terug de keten in. Stel je voor dat alle Flevolanders 
dat zouden gaan doen, dan circuleren we samen heel veel grondstoffen. 

1 jaar, 46 challenges, 1 circulair Flevoland  
Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) organiseert samen met haar 
lidorganisaties, overheden, bedrijven en andere organisaties challenges 
gericht op het verkleinen van de Flevolandse voetafdruk. Wekelijks is er 
een nieuwe challenge om aan mee te doen. Januari staat in het teken van 
duurzaam energie. Aan één meedoen is al een stap in de goede richting. 
Want daardoor draag je bij aan minder CO2 uitstoot en energieverbruik. 
Samen creëren we dus één grote challenge: www.ikdoemeejijook.nl  

Plantjes eruit gehaald bij Rondje Urk
De gemeente Urk werkt aan het realiseren van 
het rondje Urk. In dit project worden de voor-
malige contouren van het oude eiland weer 
zichtbaar gemaakt en de  oude palenschermen 
vervangen.

In de groenstrook langs het palenschermen bij de 
Schelpenhoek / Waaiershoek zijn borders geplaatst 
met hierin bijzondere beplanting. Deze beplanting 
past heel goed bij de cultuurhistorische omgeving 
en maakt het eindplaatje bijzonder mooi. Helaas is 
deze beplanting  door vandalisme al meerdere keren 
beschadigd. De kleine plantjes die in de lava staan, 
worden uit de borders getrokken en op de paden ge-
gooid. Omdat de verschillende plantjes op volgorde 
zijn ingeplant, rekening houdend  met zon- en scha-
duwplekken is het lastig om ze zo maar te herplan-
ten. Daarnaast gaan de planten er ook in kwaliteit 
flink op achteruit. Dat is niet de bedoeling! We doen 
daarom een dringend verzoek om als gezamenlijke 
buurtbewoners samen op te letten, zodat dit voorko-
men kan worden. Samen houden we Urk schoon en 
vandalisme vrij!


