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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 29 juni 2020 
tot en met 6 juli 2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Achterland 14 8321 AD Urk 
Datum ontvangst: 6 juli 2020

Voor: het bouwen van een 
 appartementencomplex
Locatie: Beatrixstraat  Urk
Datum ontvangst: 6 juli 2020 

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Willem-Alexanderlaan 34
 8322 GB Urk
Datum ontvangst: 5 juli 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Willem-Alexanderlaan 36, 
 8322 GB Urk
Datum ontvangst: 5 juli 2020

Voor: het plaatsen van een opslagloods 
Locatie: Zuidoostrak 6  8321 MA Urk
Datum ontvangst: 3 juli 2020

Voor: het plaatsen van een reclamezuil
Locatie: Het Spijk 19, 8321 WT Urk
Datum ontvangst: 3 juli 2020

Voor: het plaatsen van de schuur 
 en schutting
Locatie: Havelaar 3, 8321 ZA Urk
Datum ontvangst: 2 juli 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de 

RIVM-maatregelen voor het coronavirus na telefonische 
afspraak worden ingezien bij de balie van het gemeente-
huis. Bel hiervoor met 0527-689868. 

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van  tot 29 juni en met 
6 juli 2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend: 

Voor: het uitbreiden / verbouwen 
 van de woning
Locatie: Baak 9, 8321DR Urk
Datum verzending:  1 juli 2020

Voor: het bouwen van 5 rijwoningen
Locatie: Margrietstraat 19-27, 8322 Urk
Datum verzending:  1 juli 2020

Voor: het bouwen van een dakopbouw
Locatie: Kleine Fok 12, 8321 XZ  Urk
Datum verzending:  2 juli 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 10 juli  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 te-
lefonische 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, gedateerd en ondertekend zijn. Het be-
zwaarschrift moet worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Gemeente Urk lanceert website 
Zeeheldenwijk na de zomer
De gemeente Urk ligt op koers om na de zomervakantie 
van 2020 de website voor de Zeeheldenwijk te lanceren: 
www.zeeheldenwijk-urk.nl. De Zeeheldenwijk is dé woon-
wijk waar de groei van Urk gaat plaatsvinden. Een groei 
die wethouder Gerrit Post niet genoeg kan benadrukken: 
“Urk is net een popcornmachine die uit zijn voegen barst. 
De Zeeheldenwijk zal bestaan uit zo’n 1600 woningen, die 
over een periode van twintig jaar ontwikkeld worden. Het 
is een broodnodige impuls voor de Urker woningmarkt.”

De website is bedoeld voor Urkers en andere geïnteres-
seerden die op de hoogte willen blijven van de laatste 
planontwikkelingen. De officiële lancering van de website vindt plaats na de zomer, maar men kan zich op de website wel 
alvast inschrijven voor de nieuwsbrief over De Zeeheldenwijk. “Ik moedig Urkers en andere geïnteresseerden die niets willen 
missen aan alvast naar www.zeeheldenwijk-urk.nl te gaan en zich op te geven voor de nieuwsbrief. Ik kan me voorstellen 
dat veel Urkers benieuwd zijn naar de plannen. Er is natuurlijk een enorme woonbehoefte op Urk, met name onder starters en 
doorstromers. Het is nog even wachten tot de eerste schop in de grond gaat, maar de plannen liggen op schema”, aldus Post.

Later dit jaar stelt de gemeenteraad naar verwachting het bestemmingsplan vast, waarna begin 2021 gestart kan worden 
met bouwrijp maken van de gronden. De start bouw van de zorgwoningen staat gepland in de eerste helft van 2021 en bouw 
van de woningen voor starters en de doorstromers in de tweede helft van 2021. In het voorjaar van 2021 start naar verwach-
ting ook de bouw van de iconische Michiel de Ruyterbrug.

Gratis webinar: 
geef inbrekers geen kans!
Na weken binnen zitten, mogen we de deur weer uit. Niet iedereen gaat op vakantie, maar 
misschien wel een avondje naar het terras, een dagje naar het strand of een weekendje weg. 
Ook inbrekers gaan er graag weer op uit. Speciaal voor bewoners organiseert het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) daarom op woensdagavond 15 juli van 19.30 – 
20.30 uur een gratis webinar ‘Geef inbrekers geen kans’. Doe ook mee, zodat je straks met een 
veilig gevoel de deur uit kunt gaan.
In 45 minuten laat het CCV je op een interactieve manier zien wat de meest voorkomende 
inbraakmethoden zijn en krijg je praktische tips om de kans op een woninginbraak zoveel 
mogelijk te verkleinen. Natuurlijk kun je na afloop ook vragen stellen aan de deskundigen van 
het CCV en de politie.
Interesse? Inschrijven kan via hetccv.nl/geefinbrekersgeenkans. 

Nieuw paspoort of rijbewijs? 
Maak eerst een afspraak 
met de gemeente
Door het coronavirus is de dienstverlening tijdelijk anders. Wij volgen het RIVM-advies en ne-
men maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De dienstver-
lening van de gemeente Urk blijft beschikbaar voor inwoners. U kunt elke werkdag bij ons 
terecht op afspraak. Maak een afspraak via tel. 0527-689868 of via WhatsApp: 06 13567971. 
Geef aan waar u voor komt en vermeld uw naam en geboortedatum. Heeft u verkoudheids-
klachten? Verplaats of annuleer uw afspraak dan. Wilt u zoveel mogelijk met pin betalen? Als 
u hiermee rekening houdt, kunnen we u veilig van dienst zijn.

Haal gratis energiebespaartas 
op – Maak daarvoor eerst een 
afspraak met het Energieloket
‘Energie besparen doen we samen’ is gericht op energiebesparing in woningen. Daardoor ver-
minderen we samen de CO2-uitstoot. De gemeente Urk en het Energieloket Urk helpen u bij het 
nemen van energiebesparende maatregelen in huis. We starten met een aantrekkelijke actie! 
Vanaf juli kunt u gratis energiebespaar-goodies bij het Energieloket Urk ophalen, zolang de 
voorraad strekt. In de tas zitten onder meer radiatorfolie, tochtstrip, Led-verlichting en waterbe-
sparende opzetstukken voor kranen.

Energie besparen, doen we samen
“Door energie te besparen, ontstaat meer woongenot en het heeft een positief effect op de 
kosten, zo ontstaat er een win-win situatie!” aldus wethouder Gerrit Post. Naast het ophalen 
van een energiebespaartas, geeft het Energieloket u nog meer tips om energie te besparen. 

Afhalen op afspraak bij Energieloket 
U kunt het energiebespaarzakje afhalen bij het Energieloket dat elke week op de woensdag-
middag aanwezig is in het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen kan dit alleen op 
afspraak. U kunt zich aanmelden via de website van het Energieloket, www.energieloketflevo-
land.nl/contact, waarna het Energieloket contact met u opneemt voor een afspraak.

Bezoek Energieloket Urk op de markt
Het Energieloket is ook aanwezig op de zaterdagmarkt bij het Urkerhard. U krijgt dan een vou-
cher, die u kan inwisselen voor een energiebespaartas. Kom snel, want op is op.  

Heeft u een vraag? We helpen u graag!
Meer info: www.energieloketflevoland/gemeente/urk

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag.  
Energieloket Flevoland helpt! 


