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Verleende 
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 3 augustus 2020 tot en met 
10 augustus 2020 de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend: 

Voor:  het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie:  Pieter van Vollenhovenstraat 10, 8322 GJ 
Urk
Datum verzending:  4 augustus 2020

Voor:  het uitbreiden van het bedrijfspand
Locatie:  De Riepel 1s, 8321 MR Urk
Datum verzending:  6 augustus 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 14 augustus 2020 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. 0527-68986

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzend-
datum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken 
tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, geda-
teerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 77, 8320 AB Urk.

Gezamenlijk onderhoud dijken rond Urk
Waterschap Zuiderzeeland en Gemeente Urk voeren dit jaar gezamenlijk 
onderhoud uit aan de dijk rondom Urk. Er komt een laag stortsteen bij. 
Namelijk een deel langs de Westermeerdijk en langs de strekdam Staver-
sekade. De werkzaamheden starten in de week van 17 augustus. 

Stortstenen breken de golven 
Bij een stevige wind worden golven krachtiger. De stortstenen langs de 
rand van de dijk breken de golven voordat deze tegen de dijk aan slaan. 
Daarom is het belangrijk dat deze zogenaamde stortberm op goede hoog-
te blijft.  

De aannemer start langs de Westermeerdijk
Het eerste deel is langs de rand van de Westermeerdijk tussen hectome-
terpaal 22.1 en 24.1. Dit deel ligt tussen de hevel “Watervalletje” en het 
nieuwe toiletgebouw op het strand. In totaal komt er op dit stuk zo’n 3000 
ton stortsteen bij. Deze stenen verschillen van 60 tot 300 kilo per stuk.

Aansluitend legt de aannemer ook stortstenen 
langs de strekdam Staversekade
Deze strekdam is eigendom van de Gemeente Urk. Aangezien het wa-
terschap toch al stortsteen moest aanbrengen, is met de Gemeente Urk 
afgesproken dat deze werkzaamheden gecombineerd worden. Zo com-
bineren we de kosten. Langs de strekdam komt straks ongeveer 540 ton 
stortsteen bij. Ook deze stenen verschillen van 60 tot 300 kilo per stuk.

De aannemer voert de werkzaamheden vanaf het water uit
Dit doet hij met materieel dat geschikt is voor ondiep water. Vooraf is de 
diepte van het water inzichtelijk gemaakt. Zo komt de aannemer niet voor 
verrassingen te staan. Hoe lang de werkzaamheden duren, hangt van de 
weersomstandigheden af. 

Meer informatie over dijkonderhoud: www.zuiderzeeland.nl/dijken

Wake-up call coronamaatregelen
De afgelopen weken merken politie en gemeente dat het in sommige 
horecagelegenheden, met name in de cafés, steeds drukker wordt. 
De coronamaatregelen worden soms niet meer nageleefd. Toch is dat 
nog steeds nodig, want anders verspreiden we het virus weer onder 
elkaar. 

Restaurants en cafes
In het weekend is het erg druk in restaurants en cafés. Maar ook hier 
moeten we altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden, tenzij we uit 
één huishouden komen. Alle gasten moeten worden geregistreerd en 

een zitplaats hebben. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de 
uitbater als de gasten om de coronamaatregelen na te leven. Als dat 
niet gebeurt kan een horecavoorziening gesloten worden.

Voorkom aanvullende maatregelen
De basisregels gelden niet alleen in restaurants en cafés, maar altijd en 
overal. Vermijd drukke plekken zoveel als dat maar mogelijk is. Alleen 
samen krijgen we corona onder controle. En alleen samen kunnen we 
voorkomen dat er opnieuw aanvullende en ingrijpende maatregelen ge-
nomen moeten worden. 

Vul de 
enquête over 
zonneparken in!
Op 13 juli heeft de gemeente Urk uw mening gevraagd over moge-
lijke zonneparken in de omgeving van Urk. De uitkomsten uit deze 
enquête gebruiken wij om de regels voor zonneparken rondom Urk 
op te stellen. 

De enquête loopt nog tot 22 augustus. Mocht u de vorige uitno-
diging gemist hebben, dan vragen we u de enquête alsnog in te 
vullen. We stellen uw bijdrage zeer op prijs. U kunt de enquête via 
https://forms.gle/PFeTdtmnViJDKdn79 nog tot uiterlijk zaterdag 
22 augustus 2020 invullen.

In reactie op de enquête gaven inwoners aan dat stellingen een 
aantal keren herhaald werden. Dat verbaasde hen of maakte het 
invullen lastig. Daarom willen we u er nogmaals op wijzen dat er 
in de enquête stellingen worden vergeleken; u kunt aangeven 
welke stellingen u het meest belangrijk vindt. Hierdoor ziet u stel-
lingen inderdaad een aantal keren terug. Maar dan staan ze wel 
tegenover een andere stelling. Op die manier kunnen wij een heel 
scherp beeld krijgen van wat u belangrijk vindt. Het invullen van 
de enquête neemt ongeveer 5-10 minuten in beslag. Aan het eind 
van de enquête heeft u ook de mogelijkheid om nog aanvullende 
opmerkingen mee te geven. 

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de 
gemeente Urk via het e-mailadres duurzaam@urk.nl.


