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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 13 september 2021 tot en met 20 september 2021 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de re-
guliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

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

Voor: het renoveren/verbouwen van de 
 bestaande taanschuur
Locatie: Wijk 1-16b, 8321 EK Urk
Datum ontvangst: 14 september 2021

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak worden in-
gezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 0527689868.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 13 september 2021 tot en met 20 september 2021 
de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 5-92, 8321 GP  Urk
Datum verzending: 15 september 2021

Voor: het bouwen van een erker aan de voorzijde 
 van de woning
Locatie: Nink 47, 8321 AB  Urk
Datum verzending: 15 september 20201

Voor: het in gebruik nemen brandveilig gebruik 
 van de Bed en Breakfast
Locatie: De Reede 40,  8321 DB  Urk
Datum verzending: 16 september 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 
september 2021 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. 
U kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 0527-
689868. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht 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 gemo-
tiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 
8320 AB Urk.

Publieksbalie gesloten op 
28 september en 5 oktober
Wilt u een afspraak maken met de publieksbalie van het gemeentehuis om bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs aan te vragen? Houd er 
rekening mee dat de publieksbalie gesloten is op dinsdag 28 september en dinsdag 5 oktober voor een training van de medewerkers. Maak 
uw afspraak online via www.urk.nl of bel 0527 - 68 98 68.

Eigenaar 
boot 
gezocht
Deze boot is afgelopen week 
aangetroffen net buiten de 
haveningang voor de inlaatpunten 
van het gemaal Vissering. Wie is 
de eigenaar van deze boot of wie 
kent de eigenaar van deze boot? 
De eigenaar kan zich melden 
bij het havenkantoor via 
tel. 0527-689970.

Aanpak versterken weerbaarheid tegen 
ondermijning op bedrijventerrein van 
start: Houd criminaliteit buiten de deur

Uitvoering sanering en 
herinrichting park Hooiland
In de afgelopen weken geleden zijn in het park Hooiland drie houten kunstwerken geplaatst, de rob, 
de kiekendief en het Urker stelletje. Vanaf 29 september wordt verder gewerkt aan de uitvoering van 
de herinrichting van het park Hooiland.

Op woensdag 29 september 2021 start aannemer Knipscheer Infrastructuur BV met de voorbereidende werk-
zaamheden voor de sanering en herinrichting van park Hooiland. Het gaat dan om het inrichten en afzetten 
van het werkterrein en het opschonen en maaien van de beplanting. Vanaf maandag 4 oktober begint de uit-
voering. Als eerst wordt er een nieuwe deklaag aangebracht om de voormalige vuilstort af te dekken. Aanslui-
tend wordt park Hooiland opnieuw ingericht en worden nieuwe paden aangelegd met halfverharding en een 
fietspad van gebakken klinkers. Daarna wordt het gehele park voorzien van nieuwe beplanting, waarbij een 
aantal noten- en fruitbomen worden geplant. De taluds en enkele vlakke delen van het park worden ingeplant 
met verschillende inheemse planten en kruiden. Ook worden vakken met sierbeplanting aangebracht, zoals 
ook elders langs de route van Rondje eiland Urk (langs de Noord en Pyramideweg). Naar verwachting wordt 
het werk opgeleverd medio december 2021. Er wordt de komende tijd dus gewerkt aan een mooi en toekomstbestendig park op de locatie van de 
oude vuilstort en hiermee wordt de recreatie en biodiversiteit (verscheidenheid van bloemen en planten) op Urk versterkt.
Het park is niet te bezoeken tussen 29 september en medio december zodat er alle doorgang is voor de werkzaamheden voor een mooi park.

Steeds vaker proberen criminelen voet 
aan de grond te krijgen bij instanties en 
organisaties. Ze hebben de bovenwereld 
(de legale maatschappij) nodig om hun 
activiteiten in de onderwereld mogelijk te 
maken. Dit heet ondermijning. 

In Nederland vormen criminele activiteiten in 
het reguliere bedrijfsleven een steeds groter 
probleem. De wereld van ripdeals, witwassen, 
afpersing, uitbuiting, brand- of explosiegevaar-
lijke hennepkwekerijen en xtc-labs komen 
dan ineens heel dichtbij. Ook in Urk loert het 
gevaar van ondermijnende bedrijfsactiviteiten. 
Burgemeester Cees van den Bos: “Als crimine-
len eenmaal een voet tussen de deur hebben, 
kunnen zij het ondernemerschap op bedrijven-
terreinen en het vestigingsklimaat aanzienlijk 
aantasten. Daarmee komt tevens de veiligheid 
van werknemers en inwoners in het geding.“

Doorbreken en aanpakken
De gemeente Urk wil de sluipende en uitein-
delijk verwoestende rol van ondermijnende 
criminaliteit doorbreken en goedwillende on-
dernemers beschermen en ondersteunen. 
Dit najaar start de gemeente daarom samen 
met o.a. politie en het Regionaal Informatie 
en Expertise Centrum (RIEC) met een aanpak 
om ondermijning tegen te gaan. De aanpak 
richt zich op het behouden van een goed on-
dernemersklimaat en eerlijke concurrentie en 

Voorbeelden van ondermijning
Ondermijning kan overal in de samenleving voorkomen. Mensen uit de directe omgeving 
vermoeden vaak wel dat er iets niet in de haak is. 
• Een boer die een leegstaande schuur verhuurt aan een drugsteler.
• Een notaris die een woningaankoop met contant geld niet meldt.
• Een winkel die nooit klanten heeft.
• Een verhuurder die een woning verhuurt zonder administratie. 
• Een marktkoopman die betere standplaatsen ritselt tegen betaling.
• Een autoverhuurder die auto’s voorziet van verborgen ruimtes.

bestaat uit het vergroten van bewustwording, 
een beter onderling contact en integrale con-
troles. 

Van Den Bos: “Juist in coronatijd moeten we 

inzetten op de aanpak van ondermijning want 
financiële problemen kunnen ondernemers 
kwetsbaar maken. We werken intensief samen 
met partners als politie maar onze belang-
rijkste partner is het lokale bedrijfsleven zelf. 
Ondernemers zijn een onmisbare schakel in 
het weren van criminelen en voorkomen van 
ondermijning door alert te zijn op mogelijke 
signalen.” 

Alert op signalen
Door onraad te melden, ook als u twijfelt, kun-
nen politie en gemeente met signalen aan de 
slag. Kijk op www.stopondermijningsamen.
nl voor verhalen over ondermijning en hoe u 
het kunt herkennen. Vreemde of verontrusten-
de zaken kunt u melden bij de politie 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000. Als u vragen 
heeft over ondermijning in algemene zin of de 
aanpak van ondermijning, dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente via ondermijning@
urk.nl.  


