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Verleende
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 5 april 2021 tot en met 12 april 2021 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het uitbreiden van de bedrijfswoning
Locatie: De Hors 2, 8321 WS Urk
Datum verzending: 7 april 2021

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Zuiderzand 2, 8321 JC Urk
Datum verzending: 7 april 2021

Voor: het vervangen van de overkapping 
 en het bouwen van een tuinhuis
Locatie: Harderbank 24, 8321 RP Urk
Datum verzending: 7 april 2021

Voor: het plaatsen van een erfafscheiding en plaatsen 
 van een schuur
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat 1, 8322 GJ Urk
Datum verzending: 8 april 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 april 
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 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, ge-
dateerd 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 5 april 2021 tot en met 12 april 2021 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het aanbrengen van bordessen en leuningen
Locatie: Zwolsebrug, 8321 Urk
Datum ontvangst: 7 april 2021

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Holkenkamp 34, 8321 AV Urk
Datum ontvangst: 8 april 2021

Voor: het vervangen / uitbreiden van een overkapping
Locatie: Richel 41,8321 RZ Urk
Datum ontvangst: 8 april 2021

Voor: het wijzigen van de verleende vergunning
Locatie: Frisostraat 54 en 62, 8322 NG Urk
Datum ontvangst: 12 april 2021

Voor: het wijzigen van de verleende vergunning
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat 10, 8322 GJ Urk
Datum ontvangst: 12 april 2021

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Schelpenhoek 111, 8321 BP Urk
Datum ontvangst: 12 april 2021

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

Kennisgeving verlenging 
beslistermijn Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het wijzigen van een 
 bestaande omgevingsvergunning 
Locaties: Zuidoostrak 9

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het feit dat niet alle advie-
zen zijn verwerkt waardoor er meer tijd nodig is voor een inhoudelijke be-
oordeling. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 mei 2021.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit 
besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden 
van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders, postbus 77, 8320 AB  Urk.  

Ingetrokken omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 5 april 2021 tot en met 12 april 2021 de volgende 
omgevingsvergunning hebben ingetrokken: 

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie: Vliestroom 3, 8321 EG Urk
Datum verzending: 6 april 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 april  
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 bestuursrecht 
binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen dit besluit 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, Postbus 77, 8320 AB Urk

Verkeersbesluit tijdelijke verkeers-
maatregelen renovatie Zwolsebrug

Burgemeester en wethouders hebben besloten om ten behoeve van het 
uitvoeren van de renovatie van de Zwolsebrug een aantal tijdelijke ver-
keersmaatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn bedoeld om overlast 
voor alle partijen zoveel mogelijk te beperken.  

BESLUITEN
met betrekking tot het uitvoeren van deze verkeersmaatregelen overleg is 
gevoerd met de politie ingevolge artikel 24 van het BABW 1990;
Het college van burgemeester en wethouders van Urk besluit:

Verkeersmaatregelen tijdens onderhoudswerkzaamheden
- door het plaatsen van verkeersborden A1(30) van bijlage 1 van het 

RVV 1990 een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te stel-
len op de Griend ter hoogte van de aansluiting met de Zwolsebrug;

- door het plaatsen van verkeersborden C15 van bijlage 1 van het RVV 
1990 in combinatie met afzethekken, de Zwolsebrug af te sluiten ter 
hoogte van de Griend en ter hoogte van de Urkerweg;

- de hiervoor omschreven verkeersmaatregelen t.b.v. de onderhouds-

werkzaamheden worden van kracht verklaard van 17 mei 2021 tot 
8 juli 2021, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien 
noodzakelijk;

Verkeersmaatregelen tijdens graafwerkzaamheden
- door het plaatsen van verkeersborden A1(30) van bijlage 1 van het 

RVV 1990 een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te stel-
len op de Griend ter hoogte van de aansluiting met de Zwolsebrug;

- door het plaatsen van verkeersborden A1(30) van bijlage 1 van het 
RVV 1990 een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te stel-
len op de Urkerweg en de Ransuil circa 100 meter voor de rotonde 
Urkerweg – Ransuil;

- door het plaatsen van verkeersborden A1(50) van bijlage 1 van het 
RVV 1990 een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur in te stel-
len op de zuidzijde van de Urkerweg circa 200 meter ten westen van 
de rotonde Urkerweg – Ransuil;

-  door het plaatsen van verkeersborden C15 van bijlage 1 van het RVV 
1990 in combinatie met afzethekken, de Zwolsebrug af te sluiten ter 
hoogte van de Griend en ter hoogte van de Urkerweg;

- door het plaatsen van verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 
1990 een gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de 
zijde die de pijl aangeeft op de Urkerweg aan de oost- en westzijde 
van de rotonde Urkerweg – Ransuil;

- door het plaatsen van verkeersborden F5 en F6 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 een voorrangsregeling in te stellen waarbij bestuurders op 
de Urkerweg vanuit oostelijke richting voorrang heeft op bestuurders 
op de Urkerweg vanuit de westelijke richting ter hoogte van rotonde 
Urkerweg – Ransuil;

-  de hiervoor omschreven verkeersmaatregelen t.b.v. de graafwerk-
zaamheden van kracht worden verklaard vanaf begin april 2021 tot 
het einde van de graafwerkzaamheden.

Met ingang van 15 april 2021 ligt het verkeerbesluit met bijbehorende 
stukken gedurende zes weken ter inzage tijdens kantooruren op het ge-
meentehuis, Singel 9 te Urk. In verband met de maatregelen van het RIVM 
voor het coronavirus kan dit alleen na een telefonische afspraak. Bel hier-
voor met tel. 0527-689868 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na 
dagtekening van deze publicatie een bezwaarschrift indienen (inclusief 
naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de grond 
van het bezwaar) bij het College van Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Urk, Postbus 77, 8320 AB, Urk (onder vermelding van “bezwaar” 
op de brief). Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle verzoeken een voorlo-
pige voorziening te treffen.  

Verleende APV- en DHW-vergunningen

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat hij de volgende 
Wet op de Kansspelenvergunningen heeft verleend:

Voor: het aanwezig hebben van 
 speelautomaten
locatie: ’t Klif 4 op Urk
Datum verzending: 31 maart 2021

Voor: het aanwezig hebben van 
 speelautomaten
locatie: Wijk 3 - 39 op Urk
Datum verzending: 31 maart 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 burge-
meester, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? 
Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Het 
adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Post-
bus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Vaststellen handhavingsuitvoerings-
programma 2021 (HUP 2021)

Het college van de gemeente Urk maakt op grond van art. 3:42 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 30 maart 2021 het Hand-
havingsuitvoeringsprogramma 2021 (HUP 2021) heeft vastgesteld. In het 
HUP 2021 zijn de prioriteiten uit het handhavingsbeleid Gemeente Urk 
2016 - 2021 voor het jaar 2021 meer in detail uitgewerkt naar concrete 
handhavingsactiviteiten gekoppeld aan de financiële middelen, beschik-
bare capaciteit en beschikbare uren. 

Het HUP 2021 is te raadplegen via www.overheid.nl. Ook ligt het vanaf 
heden voor een ieder ter inzage bij de balie in het gemeentehuis op Urk. 

Vervanging palenscherm bij 
Zuiderhoofd/Pyramideweg

De gemeente Urk is al enige tijd bezig met het realiseren van het project 
‘’aanleg rondje Urk’’. Dit omvat de volgende werkzaamheden;  
• Het vervangen van diverse stukken palenschermen inclusief de naast 

liggende wandelpaden
• Het realiseren van twee kleine paalschermen bij het startpunt naast 

de ijsvlet en het eindpunt bij het parkeerterrein onderaan de slikhoog-
te 

• Het aanbrengen van diverse informatiepunten en beplanting.

Momenteel zijn bijna alle palenschermen vernieuwd.

Maandag 19 april gaat de aannemer Tebezo Waterbouw & Nautische 
dienstverlening  uit Genemuiden starten met het vervangen van het laatste 
stuk palenscherm nr. 3 en 4 voorbij de kruising Zuiderhoofd/Pyramideweg 
richting de Maranathakerk.  

Voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden zal het terrein afgeslo-
ten worden met bouwhekken. Dit betekent dat het voetpad niet toeganke-
lijk is. Daarnaast zal een deel van het terrein gebruikt worden als opslag. 
Wij vragen u begrip voor de situatie. Heeft u vragen, bel dan de gemeente 
Urk tijdens werkdagen. 

Om coronabesmettingen te voorkomen zijn de huidige maatregelen erop gericht het aan-
tal contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Daarom geven we ook dit 
jaar weer op een passende manier invulling aan de komende feestdagen en herdenkin-
gen. 

Koningsdag 2021 
Op dinsdag 27 april vieren we Koningsdag, helaas ook dit jaar vanuit huis. De maatrege-
len rondom corona zijn nog volop van kracht en evenementen zijn niet toegestaan. Het 
is daarom niet mogelijk om op verschillende locaties in het dorp activiteiten voor jong en 
oud te organiseren. Toch willen we ook dit jaar Koningsdag niet geruisloos voorbij laten 
gaan. De gemeente Urk en Caritas hebben daarom een alternatief programma bedacht. 

Wat gaan we zoal doen?
Het complete programma verschijnt op 22 april in het Urkerland, op www.urk.nl en ge-
meentelijke social mediakanalen. We kunnen al een paar tipjes van de sluier oplichten. 

Kleurwedstrijd
Op 19 april wordt er met het Urkerland een kleurplaat bezorgd. De kleurplaten kunnen 
tot vrijdag 23 april om 12.00 uur bij Caritas worden ingeleverd. Deze kleurplaat kan ook 
gedownload worden op www.caritasurk.nl.

Mooiste Oranjenaam
Wie heeft de mooiste Oranjenaam? Omschrijf waarom jij denkt dat jouw naam in aan-
merking komt voor een prijs. Inzenden kan tot vrijdag 23 april 12.00 uur via doemee@
caritasurk.nl met als onderwerp Mooiste Oranjenaam.

Buurtactiviteiten
Veel buurtverenigingen organiseren op Koningsdag 2021 coronaproof activiteiten voor 
de jeugd. Neem daarbij de coronamaatregelen in acht. Handhaaf de 1,5 meter afstand 
en voorkom groepsvorming. Daarom zijn buurtbarbecues niet toegestaan. Ook spring-
kussens en speelattributen op het gras of openbare plantsoenen zijn op dit moment niet 
toegestaan.

Avond- en nachtprogramma
Op dit moment wordt er gekeken naar een avond- nachtprogramma vooraf aan de Ko-
ningsdag. Dit wordt ook op 22 april gecommuniceerd.

Dodenherdenking 4 mei
Tussen 19.00 uur en 20.30 uur is de Dodenherdenking op Urk online te volgen.  

Bevrijdingsdag 5 mei
Ook op Bevrijdingsdag zijn er activiteiten die coronaproof gehouden worden, waaronder 
het online Bevrijdingsconcert en het serveren van Vrijheidsmaaltijden. Nadere informatie 
volgt binnenkort. 

Herdenking vissersmonument 
Jaarlijks herdenken we op de zaterdag vóór Hemelvaart de slachtoffers van de zee. In 
verband met de geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk om op 8 mei a.s. in 
aanwezigheid van genodigden en families een passende en eervolle herdenking bij het 
vissersmonument te houden. 

Hou corona buiten de deur!
Met inachtneming van de huidige regels en adviezen betekent dit dat je deze dagen kunt 
doorbrengen met mensen uit jouw eigen huishouden of met één iemand van buiten jouw  
huishouden. Kinderen tot en met twaalf jaar tellen niet mee. Zo kun je met het eigen gezin 
koningsdag live vanaf de bank volgen. Door afstand te houden, het gebruik van mondkap-
jes en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

Ouder? Of heb je een ouderrol? 
Dan is de oudernieuwsbrief 

van DURF! wat voor jou. 
Ieder kwartaal tips, tricks en 

verhalen van ouders, 
organisaties of jongeren. 

Wil jij ‘m ook in je mailbox? 
Meld je dan aan via 
https://urkdurft.nl/
oudernieuwsbrief/ 

NIEUWSBRIEF
VOOR OUDERS

WIL JIJ ’M OOK IN JE MAILBOX?

Herdenken en feestvieren 
in coronatijd


