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Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 6 september 
2021 tot en met 13 september 2021 de volgende om-
gevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het opzetten van een 
 bezorgservice van maaltijden
Locatie: Molengat 5, 8321 MG Urk
Datum verzending: 8 september 2021

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Wijk 5 95, 8321 GP Urk
Datum verzending: 10 september 2021

Voor: het plaatsen van een 
 erfafscheiding en overkapping
Locatie: Máximastraat 7, 8322 GA Urk
Datum verzending: 13 september 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 17 september 2021 ter inzage bij 
de balie van het gemeentehuis te Urk. U kunt tele-
fonisch een afspraak maken. 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, 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 6 septem-
ber 2021 tot en met 13 september 2021 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure 
van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het tijdelijk plaatsen van 
 kantoorunits en opslagruimten
Locatie: nabij Noordgat 4, 8321 Urk
Datum ontvangst: 7 september 2021

Voor: het vervangen van het schuurtje 
 op de achterstraat
Locatie: Wijk 4 107, 8321 GJ Urk
Datum ontvangst: 10 september 2021

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische af-
spraak worden ingezien bij de balie van het gemeen-
tehuis. Bel hiervoor met 0527689868.

Kennisgeving verlenging 
beslistermijn
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

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

Voor: het verbouwen van een woning
Locatie: Wijk 5 92 8321 GP  Urk

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle 
toetsingen met een positief resultaat zijn afgehan-
deld. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisda-
tum: 26 oktober 2021.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algeme-
ne wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum 
van verzending van het besluit tegen dit besluit be-
zwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden on-
dertekend en bevat tenminste naam en adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de 
gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 77, 8320 AB  Urk.  

Omgevingsvisie

Het college van B&W van Urk heeft het ontwerp van 
de omgevingsvisie Urk 2030 vrijgegeven. Dit bete-
kent dat we iedereen uitnodigen om een reactie te 
geven op deze visie.

Wat is een omgevingsvisie?
Het ontwerp van de omgevingsvisie Urk 2030 gaat 
over het hele grondgebied van Urk en vormt de stra-
tegische koers van de gemeente en schetst een beeld 
van hoe we ons als gemeente willen ontwikkelen op 
het gebied van wonen, werken en leven. 

Vooruitlopend op de Omgevingswet
Met de omgevingsvisie Urk 2030 loopt de gemeente 
vooruit op de nieuwe Omgevingswet die naar ver-
wachting op 1 juli 2022 in werking zal treden. Het 
plan is om de omgevingsvisie voor dat moment vast 
te stellen. Daarom voldoet de omgevingsvisie ook nog 
aan de eisen van de huidige Wet ruimtelijke ordening 
(structuurvisie). De procedure is precies hetzelfde, 
alleen staat er in een omgevingsvisie nog meer dan 

in een structuurvisie. Wanneer de Omgevingswet in 
werking treedt dan wordt de structuurvisie automa-
tisch een omgevingsvisie.

Inzien stukken
De omgevingsvisie Urk 2030 ligt met ingang van 17 
september 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Ge-
durende de termijn van terinzagelegging kan het plan 
worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis, 
Singel 9 te Urk. Daarnaast is het bestemmingsplan 
te raadplegen via: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0184.OV2021Urk-0201

Reageren tot en met 29 oktober
Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wilt u een reactie 
geven dan kan 
dat tot en met 29 oktober 2021 op drie manieren:
1) per email naar gemeente@urk.nl
2) schriftelijk naar de gemeenteraad van Urk,
 Postbus 77, 8320 AB Urk.
3) mondeling. Maakt u daarvoor een afspraak via 

ons telefoonnummer 0527 - 68 98 68

Hoe gaat het verder?
Na 29 oktober bekijken en beantwoorden we alle re-
acties die we hebben gekregen op het ontwerp van 
de Omgevingsvisie. Daarna worden de stukken ter 
vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uiter-
aard krijgt iedereen die een reactie heeft ingediend 
daarvan persoonlijk bericht. Daarna is de procedure 
afgelopen. Er is dus geen beroep mogelijk tegen de 
omgevingsvisie Urk.

Onthulling infopaneel 
voormalige luchtwachttoren
Wethouder Freek Brouwer heeft op 
zaterdag 11 september het nieuwe in-
formatiepaneel onthuld, waarop de ge-
schiedenis is te lezen van de Karel 1, de 
luchtwachttoren uit de Koude Oorlog die 
op Urk stond. Het informatiepaneel staat 
bij de fundamenten van de toren aan de 
Monumentenlaan. 

Karel 1
Tussen de klinkers ligt het fundament 
van een militaire uitkijktoren uit de 
Koude Oorlog (1945-1991). Deze lucht-
wachttoren, codenaam 6K1, ‘Karel 1’, 
was onderdeel van een netwerk van 276 
uitkijkposten verspreid over het land. Vrijwilligers van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) keken er op uit 
naar vijandelijke vliegtuigen die lager vlogen dan de radar kon waarnemen. 

Stille getuige
Die vijand verwachtte men uit het oosten: de Sovjets en hun bondgenoten uit de Warschaupactlanden. De 
toren was geen lang leven beschoren. Steeds snellere vliegtuigen en verbeterde radar maakten het via 
oog en oor volgen van vliegtuigen al na 10 jaar overbodig. In 1964 is de luchtwachttoren op Urk buiten 
gebruik gesteld en al snel gesloopt. Het betonnen fundament bleef als stille getuige achter en raakte 
langzaam overwoekerd. We hebben de fundamenten van de toren weer zichtbaar gemaakt, zodat dit 
onderdeel van de Urker geschiedenis weer zichtbaar wordt.

Werkzaamheden Het Ruim
Borger Aannemings-
bedrijf BV gaat in 
opdracht van de ge-
meente Urk maan-
dag  20 september 
2021 beginnen met  
herstraatwerkzaam-
heden van het Ruim. 
Het werk wordt in 3 
fase uitgevoerd (zie 
schets).

De werkzaamheden bestaan uit het herstraten ophogen van de rijweg en de trottoirs. De werkzaamheden zullen ongeveer 
6 weken duren. Tijdens het werk is de rijweg geheel afgesloten voor rijverkeer. Enige hinder tijdens de werkzaamheden is 
niet te voorkomen, hiervoor vragen we uw begrip. 

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 
• Firma Borger via telefoonnr. 038 – 33 17 989 of e-mail: info@firma-borger.nl. 
• Viktor Kamstra, uitvoerder Firma Borger 06 – 29 35 98 37

Mocht u toch contact op willen nemen met een vertegenwoordiger van de gemeente Urk dan kunt u voor vragen en/of op-
merkingen terecht bij toezichthouder dhr. D. Bakker, afd. R&B op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 0527-689868.


