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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de perio-
de van 2021 tot en met 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor:  het realiseren van een nieuwe woonruimte binnen bestaande woning
Locatie: Wijk 1-18, 8321 EK Urk
Datum ontvangst: 4 februari 2021

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: De Noord 51a, 8321 BC Urk
Datum ontvangst: 5 februari 2021

Voor: het uitvoeren van graafwerkzaamheden t.b.v. het aanleggen van een 
 mantelbuis en het realiseren van een nieuwe technische ruimte
Locatie: Urkerweg t.h.v. de Zwolsebrug, Urk
Datum ontvangst: 7 februari 2021

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RIVM-maatregelen voor het corona-
virus na telefonische afspraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel 
hiervoor met 0527-689868.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode 
van 1 februari 2021 tot en met 8 februari 2021 de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend: 

Voor: het renoveren van de woning
Locatie: Wijk 7-49, 8321 VM Urk
Datum verzending: 2 februari 2021

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Nagel 7, 8322 AX Urk
Datum verzending: 3 februari 2021

Voor: het renoveren van het pand
Locatie: Wijk 2-89, 8321 ET Urk
Datum verzending: 3 februari 2021

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Wijk 7-5, 8321 VK Urk
Datum verzending: 3 februari 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 februari 2021 ter 
inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. In verband met de maatregelen van het 
RIVM voor het coronavirus kan dit alleen na een telefonische afspraak. Bel hiervoor met 
tel. 0527-689868. Belanghebbenden 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 bezwaar-
schrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
77, 8320 AB Urk.

Verleende APV- en DHW-vergunningen

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgende APV vergunningen 
heeft verleend:

Voor: Collectevergunning aan stichting Ontmoeting
Datum: in week 21 van 2021
Datum verzending: 5 februari 2021

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 burgemeester of het college, Postbus 77, 8320 AB Urk. Wilt 
u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voor-
zieningenrechter om een voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter 
is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Gewijzigde afvalinzameling 
door vorst, sneeuw en 
biddag voor de visserij
Door de bijzondere weersomstandigheden met sneeuw en vorst 
deze week kan uw GFT-container aanstaande zaterdag waar-
schijnlijk helaas niet worden geleegd door de Rova. De afvalinza-
meling was door de Biddag al verplaatst van woensdag naar za-
terdag. De inwoners bij wie een inzamelroute van GFT deze week 
vervalt, ontvangen de dag ervoor aan het eind van de middag een 
pushnotificatie via de ROVA-app.

Inzameling proef GFT-emmers Oude dorp
Ook de inzameling van de GFT-emmers in het Oude dorp tijdens de 
inzamelproef zal deze week helaas niet doorgaan.

Zijn uw GFT- en restafvalcontainer vol?
Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van ROVA via 
telefoonnummer (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Het 

ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen 
bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op 
zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Download dus uw ROVA-app en houd 
deze goed in de gaten als u een melding 

krijgt over de gewijzigde afvalinzameling. Op 
de website van de ROVA worden wijzigingen 

van inzameling vermeld op de dag van in-
zameling.

Groot onderhoud speelbos, 
Staartweg
De gemeente Urk, Stichting Flevolandschap en Waterschap Zui-
derzeeland zijn begonnen met groot onderhoud en het opknappen 
van het speelbos langs de Staartweg.
Het werk wordt uitgevoerd in drie fases:
• Fase 1 betreft een grote opschoonbeurt en het open maken 

van het speelbos. Overtollige begroeiing, struiken en  bos-
schages worden verwijderd en de watergangen en taluds 
worden schoongemaakt. Zo komen er weer een open struc-
tuur en open plekken in het speelbos. Dit geeft meer open-
heid. Verder worden de bestaande speeltoestellen opgeknapt 
en komen er enkele nieuwe speeltoestellen. 

• In fase 2 wordt de waterkant langs de sloot verder verzand. Zo 
komt er meer water en strand en wordt het meer waterplezier 
voor kinderen gecreëerd. De voormalige zandrug “de  Staart’’ 
die het speelbos kruist, wordt meer zichtbaar door het afgra-
ven van de bovengrond. Ook wordt er een wandelpad rond het 
Staartreservaat aangelegd. 

• In fase 3 worden de oversteekplaatsen / kruisingen bij de 
Staartweg veiliger gemaakt. Dit wordt eerst door middel van 
markeringen uitgevoerd. Met de reconstructie van de Staart-
weg die over twee jaar gepland staat, worden de oversteken 
definitief gewijzigd en veiliger gemaakt. Dan worden er mid-
dengeleiders aangebracht. 

De werkzaamheden van het groot onderhoud duren tot de herfst. 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op 
met gemeente Urk, tel. (0527) 689868.

Tegemoetkoming 
WMO 2020
De gemeente Urk vindt het belangrijk om mensen die meerkosten 
moeten maken als gevolg van een chronische ziekte of een beper-
king, te ondersteunen en daarom kunt u sinds 2016 jaarlijks deze 
tegemoetkoming aanvragen.    

Jaarlijks kunt u een tegemoetkoming aanvragen
De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per jaar en wordt jaarlijks 
achteraf uitbetaald. 

Voor wie is de tegemoetkoming bedoeld?
Alle inwoners van Urk met een inkomen tot 120% van het sociaal 
minimum (bijstandsnorm) en weinig vermogen, komen in aanmer-
king voor de tegemoetkoming. 

Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze 
tegemoetkoming. U had in 2020:
1. Een indicatie of u heeft het volledig wettelijk eigen risico 
 betaald 
- een indicatie van de gemeente in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo),
- of een indicatie in het kader van de Jeugdwet,
- of een indicatie van het CIZ voor de Wet langdurige zorg (Wlz) 

voor tenminste 26 weken,
- of dat in 2018, 2019 en 2020 het volledige wettelijk eigen 

risico is betaald.

2. Een inkomen niet hoger dan 120% van de voor u geldende 
bijstandsnorm

 In de onderstaande tabel vindt u de bedragen voor mensen 
die zelfstandig wonen, zonder andere inwonende volwasse-
nen, exclusief vakantietoeslag. 

Inkomensgrens (120% van de bijstandsnorm juli 2020)
niet-pensioen-
gerechtigd

pensioengerechtigd

Alleenstaande (ouder) € 1.207,30 € 1.350,06
Gehuwden / 
samenwonenden

€ 1.724,70 € 1.831,85

Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstandig 
wonen, maar afhankelijk van uw leefsituatie kunnen lagere nor-
men gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebewo-
ners (ook inwonende kinderen) met inkomsten hebt. 
Is uw inkomen meer dan 120% van het sociaal minimum dan geldt 
het meerdere als draagkracht. Als u de draagkracht al gebruikt 
hebt voor andere bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld de eigen 
bijdrage CAK dan kunt u toch in aanmerking komen voor de tege-
moetkoming. U moet daar dan wel bewijsstukken van overleggen. 

3. Een vermogen niet hoger dan de voor u geldende 
 bijstandsnorm
Vermogen gebonden in de eigen woning telt tot € 52.500,00 niet 
mee bij de vermogensbepaling. Heeft u andere bezittingen waar-
van het vermogen hoger is dan het bedrag in de onderstaande 
tabel, dan komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. 
Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, auto die meer waard 
is dan € 3.000,00, caravan, boot, waardepapieren zoals lijfrente-
polissen etc.

Vermogensgrens 2020
Alleenstaande €   6.225,00
Alleenstaande (ouder) € 12.450,00
Gehuwden / samenwonenden € 12.450,00

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?
Iedere persoon in het gezin die tot de doelgroep behoort, kan één 
keer per kalenderjaar een aanvraag doen. De tegemoetkoming 
over 2020 kunt u tot 1 april 2021 aanvragen. Als u meent dat u in 
aanmerking komt voor de tegemoetkoming, dan kunt u telefonisch 
contact opnemen met de gemeente Urk en vragen naar de afde-
ling Werk & Inkomen of een e-mail sturen naar werkeninkomen@
urk.nl. Wij zorgen er dan voor dat u een aanvraagformulier krijgt 
toegestuurd. 

Wijziging openingstijden 
gemeentehuis 10 februari
Woensdag, 10 februari, is het gemeentehuis gesloten en tele-
fonisch niet bereikbaar in verband met Biddag voor de visserij. 
Donderdag 11 februari vanaf 09.00 uur zijn wij u weer graag 
van dienst volgens de normale tijden op afspraak. Door de 
coronamaatregelen geldt nog steeds dat u eerst een afspraak 
maakt. Ga daarvoor naar de website www.urk.nl en plan eerst 
uw afspraak!


