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Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 31 mei 2021 tot en met 7 juni 2021 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Holkenkamp 34, 8321 BH Urk
Datum verzending: 2 juni 2021

Voor: het bouwen van een dakopbouw en 
 het aanpassen van een dakkapel
Locatie: Waakhoogte 8, 8321BT Urk
Datum verzending: 2 juni 2021

Voor: het plaatsen van 2 dakkapellen
Locatie: De Akkers 1, 8321 BR Urk
Datum verzending: 2 juni 2021

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Schokker 5, 8322 EG Urk
Datum verzending: 3 juni 2021

Voor: het aanleggen van een sportboulevard 
 en het vernieuwen van het pad 
Locatie: nabij Noorderzand en het Urkerbos
Datum verzending: 7 juni 2021

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: De Reede 68, 8321 DB Urk
Datum verzending: 7 juni 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 
juni 2021 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. In ver-
band 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 be-
sluiten 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.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 31 mei 2021 tot en met 7 juni 2021 de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere 
/ uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ont-
vangen:

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Kleine Fok 57, 8321 XX Urk
Datum ontvangst: 31 mei 2021

Voor: het realiseren van de Michiel de Ruyterbrug
Locatie: nabij Urkerweg 62, Urk
Datum ontvangst: 2 juni 2021

Voor: het inrichten van het werkterrein ten zuiden en 
 noorden van de te realiseren 
 Michiel de Ruyterbrug
Locatie: nabij Urkerweg 62, Urk
Datum ontvangst: 2 juni 2021

Voor: het plaatsen van een speelschip
Locatie: nabij Waaiershoek 46 en park Hooilanden
Datum ontvangst: 3 juni 2021

Voor: het plaatsen van een schuur / veranda
Locatie: Schokker 41, 8322 EG Urk
Datum ontvangst: 3 juni 2021

Voor: het plaatsen van handelsreclame 
 t.b.v. een geldautomaat
Locatie: Handelskade 8, 8321 KB Urk
Datum ontvangst: 4 juni 2021

Voor: het plaatsen van een erker
Locatie: Toppad 2 en 3, 8321 CC / 8321 CS Urk
Datum ontvangst: 7 juni 2021

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

Verleende APV-vergunningen

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

Voor: Collectevergunning aan Stichting Ontmoeting
Datum: week 27 van 2022
Datum verzending: 3 juni 2021

Voor: Collectevergunning aan Pax Kinderhulp
Datum: week 19 van 2022
Datum verzending: 3 juni 2021

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 of het college, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijk-
heid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorzie-
ning. Het adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank Midden-Ne-
derland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Opbrengst collecte

Pax Kinderhulp € 3.618,71
Stichting Ontmoeting € 7.273,84

Ontwerp visie wonen Urk ter inzage

Op 1 juni 2021 heeft het college van B&W besloten de Visie Wonen Urk 
ter inzage te leggen.

De geactualiseerde Visie Wonen geeft de strategische koers aan op 
het gebied van regulier wonen, wonen en zorg en wonen en werken. 
De visie is tevens een leidraad om woningbouwplannen en initiatieven 
te toetsen. 

Gedurende twee weken (van 10 juni tot en met 24 juni 2021) hebben 
inwoners de gelegenheid hun wensen en bedenkingen kenbaar te ma-
ken door middel van het indienen van een zienswijze. Na de periode 
van ter inzage legging stelt het college van B&W een nota van beant-
woording op. Daarin presenteert zij hoe de resultaten uit de periode 
van ter inzage legging worden verwerkt in het definitief ontwerp van 
de woonvisie.

U kunt de Visie Wonen Urk opvragen bij dhr. A. Klijnstra. 
Hij is bereikbaar via a.klijnstra@urk.nl en (0527) 689868.

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?

Geef corona geen kans! Houd die anderhalve meter afstand, draag een mondkapje en bij klachten: 
laat je testen en blijf thuis! www.urk.nl/informatie-coronavirus

Contouren eiland Urk steeds beter zichtbaar
Al enige tijd wordt er gewerkt aan het zichtbaar 
maken van de contouren van het voormalige 
eiland Urk. Op meerdere plaatsen zijn de paal-
schermen die de oude zeewering markeren, 
hersteld of opnieuw aangebracht. Langs deze 
contouren richt de gemeente Urk de wandel- en 
fietsroute Rondje Eiland Urk in. De aanleg is in 
volle gang en de gemeente is van plan de nieuwe 
route tijdens Open Monumentendag op 18 sep-
tember officieel te openen.

Paalkoptegels
Op dit moment worden de laatste paalschermen 
aan de Pyramideweg vervangen. Daarnaast 
is deze week begonnen met het aanbrengen 
van zogenaamde paalkoptegels. Op de delen 
langs de route, waar de schermen ontbreken, 
verbeelden deze tegels met het motief van een 
paalkop de verdwenen paalschermen. Tevens 
zullen pijlen op enkele paalkoptegels de route te 
markeren. Hoewel er nog veel moet gebeuren, 
zijn we ervan overtuigd dat het Rondje Eiland Urk 
een prachtige historische en culturele aanwinst 
is voor Urk.

Reminder invullen enquête 
openbare buitenruimte
Omdat u, als inwoner van de gemeente Urk, uw wijk het beste kent, wil-
len wij graag dat u meedenkt over de openbare buitenruimte. Vergeet u 
daarom niet de enquête over het beheer van de openbare ruimte in te 
vullen? Deze enquête is te bereiken via www.urk.nl/enquete .Vult u liever 
de enquête op papier in, dan kunt u de enquête afhalen bij de balie van het 
gemeentehuis. Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten. De 
enquête is beschikbaar tot 21 juni a.s.

Uitnodiging bijeenkomst Urk aardgasvrij

Zwolsebrug dicht 
op vrijdag 11 juni
Op dit moment wordt de Zwolsebrug gerenoveerd. Dat betekent hinder 
voor fietsers en voetgangers. Als de werkzaamheden het toelaten, be-
geleiden boa’s rond de kost de passage van fietsers en voetgangers. 
Echter op vrijdag 11 juni is in verband met testwerkzaamheden geen 
doorgang mogelijk en moet u gebruik maken van de omleidingsroute. 
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Vragenlijst over de toekomst 
van Urk al ingevuld?
Hoe zie jij de toekomst van Urk? Op wat voor Urk wil jij wonen, werken en recreëren? In de Omgevingsvisie 
leggen we de kansen en uitdagingen vast voor 2030. Jouw wensen en suggesties zijn daarbij belangrijk. 
Vul daarom onze vragenlijst over de toekomst van Urk in. Dat kan nog tot maandag 14 juni. Denk mee! 

Flink tegengevallen

Wonen zonder aardgas, hoe kunnen we dat op Urk doen? Wat betekent dat 
voor de warmtevoorziening in uw huis? En wanneer wordt de wijk aardgas-
vrij in de toekomst? Om te bepalen hoe we dat gaan doen, is de gemeente 
gestart met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierin komt te staan 
hoe Urk in 2050 aardgasvrij kan worden. Wij houden u graag op de hoogte 
van de voortgang. Bovendien zijn we benieuwd naar hoe u het zou willen 
aanpakken. Wij nodigen u hierbij uit om aan te sluiten bij onze digitale infor-
matiebijeenkomst op 22 juni. 

DIGITALE INFORMATIEBIJEENKOMST URK AARDGASVRIJ
22 JUNI VAN 19.30 – 21.00 UUR

Wat gaan we bespreken? 
• Waarom een visie voor aardgasvrije wijken?
• Wat komt er in de Transitievisie Warmte?
• Wat ging eraan vooraf en hoe verder?
• Voorlopige resultaten 

• Vragenronde
• Wat betekent de Transitievisie Warmte voor u?
• Hoe gaan we na vanavond verder?
• Vragenronde

Aanmelden
Aanmelden kan door uiterlijk maandag 21 juni a.s. een e-mail te sturen naar 
duurzaam@urk.nl. Vermeld daarbij uw naam adres, postcode en uw email-
adres. U ontvangt op de dag van de bijeenkomst de link voor de bijeenkomst 
via uw mailbox. Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen van het Ener-
gieloket een gratis energiebespaartas. Kijk op www.energieloketflevoland.nl 
voor meer informatie. Graag tot 22 juni!

Meer informatie
Op www.urk.nl vind u meer informatie over aardgasvrij Urk en de transitie-
visie Warmte. 

Als er iets is wat een visserman ten volle ervaart, 
dan is het leven in afhankelijkheid. De visserij die 
aan alle kanten wordt bedreigd door verschillen-
de factoren, met daarbovenop de coronacrisis 
van het afgelopen jaar. Zakelijk gezien is de vis-
serij niet zo hard getroffen door de coronamaat-
regelen, aldus Klaas van den Berg, visserman 
en eigenaar van Zeevisserijbedrijf ‘UK 127 BV’. 
,,Maar dat het virus zelf meer is dan zomaar een 
griepje, dat heb ik aan den lijve ervaren.’’ 

Terugkijkend zijn het niet het beste jaren voor 
de visserij. De natuur zelf, en de Brexit spelen 
daarbij een rol en daarbij kwam dit jaar ook nog 
de coronacrisis. ,,Voor ons is het belangrijk dat 
we elke week de grens over kunnen, en de ha-
ven uit kunnen varen, want anders wordt er niets 
verdiend. Gelukkig hadden we algauw door dat 
we met een beetje ‘krozen’ bij de Franse grens 
probleemloos konden doorrijden. En Jurie Rom-
kes en Albert Hoekman hadden voor ons ook 
alle nodige papieren geregeld. Al snel waren de 
Fransen eraan gewend dat er zondagnacht zo’n 
twintig zwarte bussen voorbij komen rijden.’’ Tot 
zover hadden Klaas van den Berg en zijn beman-
ning ‘last’ van corona. 

Op een bepaald moment waren er toch een aan-
tal besmettingen onder de bemanningsleden en 
afstand houden op een schip is lastig. Zodoen-
de trof ook COVID-19 Klaas van den  Berg zelf. 
Klaas, nuchtere visserman, dacht eerst dat hij 
gewoon een verkoudheidje te pakken had, om-
dat ze tijdens een koude en gure nacht hadden 
doorgewerkt. Maar het trok niet weg en omdat 

Klaas zijn oude moeder en schoonvader en 
hoogzwangere dochter in zijn achterhoofd had, 
heeft hij een test gedaan, en inderdaad: deze 
was positief. 

Daarna is Klaas een paar dagen flink beroerd ge-
weest: ,,Allemachtig, wat was ik beroerd. Ik werd 
compleet gevloerd door een diepe en zware ver-
moeidheid; zo heb ik dat nog nooit meegemaakt. 
Heel soms ervaar ik die vermoeidheid nog. Als ik 
zwaar werk doe, dat ik eerst een kwartier tot een 
half uur moet bijkomen, terwijl ik dat hiervoor 
nooit heb gehad. 

Ook ik dacht weleens als anderen het hadden 
over vermoeidheid door corona ‘Ach, we zijn al-
lemaal weleens moe,’ maar dit is me echt flink 
tegengevallen. Ik ben gezond en fit, en dat het 
virus me toch zo te pakken zou krijgen, had ik 
nooit verwacht. Ook zijn vrouw Rina zegt: ,,Ik heb 
in 35 jaar huwelijk nog nooit meegemaakt dat 
Klaas na een paar uur werken alweer thuiskwam 
en op de bank ging liggen en compleet uitge-
schakeld was.’’ 

,,Deze COVID-besmetting is me vies tegenge-
vallen; het is een veel verraderlijker virus dan 
een gewoon griepje en daarom heb ik me ook 
laten vaccineren. Ik ben dankbaar dat ik er goed 
doorheen ben gescharreld en nagenoeg weer de 
oude ben.’’

Klaas van den Berg is visserman en eigenaar van 
Zeevisserijbedrijf UK 127 BV


