
Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode 
van 31 augustus 2020 tot en met 7 september 2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toe-
passing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van een opslagloods
Locatie: Keteldiep 9, 8321 MH Urk
Datum ontvangst: 1 september 2020

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Richel 47, 8321 RZ Urk
Datum ontvangst: 5 september 2020

Voor: het wijzigen van de woonbestemming naar winkel en horeca
Locatie: Wijk 4-91 GH Urk
Datum ontvangst: 5 september 2020

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Steenbank 13, 8321 DC Urk
Datum ontvangst: 7 september 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RIVM-maatregelen voor het coronavi-
rus na telefonische afspraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hier-
voor met 0527-689868.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode 
van 31 augustus 2020 tot en met 7 september 2020 de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend: 

Voor: het vestigen van een afhaal-en bezorgpizzeria
Locatie: Wijk 2-46, 8321 ER Urk
Datum verzending: 2 september 2020

Voor:  het vestigen van een kantoor
Locatie: Wijk 2-92, 8321 EV Urk
Datum verzending: 2 september 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 september 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. 0527-689868. 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.

Kennisgeving verlenging 
beslistermijn Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag 
de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: Bouw twee aanlegsteigers met loopbruggen
Locatie: Urkervaart nabij de Zwolsebrug

Gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT  Urk

Postadres
Postbus 77, 8320 AB  Urk

Telefoonnummer 
(0527) 68 98 68

E-mail 
gemeente@urk.nl

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

Gemeentenieuws
10 september 2020

Officiële publicaties

World Clean Up Day - 
19 september ook op Urk
Wij doen er alles aan om onze gemeente zo schoon mogelijk te houden. En jij kunt 
ons hierbij helpen. Op zaterdag 19 september is het World Cleanup Day, de dag waar-
op de hele wereld een grote opschoonbeurt krijgt. Dat is natuurlijk hét moment om 
samen de handen uit de mouwen te steken voor een stralend schoon Urk! 

Dit jaar wordt World Cleanup Day in Nederland georganiseerd door Plastic Soup Foundation 
en Nederland Schoon. Samen doen wij er alles aan om zoveel mogelijk mensen mee te 
laten doen. Doe ook mee en help. Inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen, iedereen 
kan meedoen!

Preventiemaatregelen corona
Uiteraard houden wij tijdens de opschoonactie rekening met corona. Om World Cleanup 
Day succesvol te laten verlopen hebben wij daarom een aantal preventiemaatregelen op-
gesteld, ter bescherming van jezelf en van de kwetsbare mensen om je heen. Lees meer 
over deze regels op www.worldcleanupday.nl/preventiemaatregelen-ivm-corona/. Ga er 
niet in grote groepen op uit en houd je aan de regels. Voor alle materialen wordt gezorgd.

Doe mee met World Cleanup Day 
Enthousiasmeer je vrienden om ook mee te doen en deel je actie op social media met de 
hashtag #WorldCleanupDayNL. 

Plaats: Voor het gemeentehuis, Singel 9.
Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur, zaterdag 19 september
Daarna: Gezellige afsluiting met koffie en iets lekkers.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het feit dat de constructieve veiligheid 
van de aanlegsteigers nog niet akkoord is. Door dit besluit is de nieuwe uiterste be-
slisdatum: 21 oktober 2020. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit 
besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste 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.  

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

Voor: Tijdelijke reclameborden voor start seizoen cultuurbedrijf NOP
Datum en locatie: 10 september tot en met 24 september 2020 op Urk
Datum verzending: 2 september 2020

Voor: Tijdelijke reclameborden voor campagne Nationale Ombudsman
Datum en locatie: 30 september tot en met 9 oktober 2020 op Urk
Datum verzending: 2 september 2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken 
na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift 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 duidelijkheid? Vraag dan de 
voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningen-
rechter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Urk besluit:

• door het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 
inclusief onderborden OB52 (uitgezonderd fiets/bromfietserssymbool), een eenrich-
tingsweg met uitzondering van fietsverkeer in te stellen op de Westhavenkade en 
Oosthavenkade in oostelijke richting vanaf Wijk 1-37 en Wijk 1-30a tot Oosthaven-
kade ter hoogte van Wijk 2-22; door het plaatsen van verkeersborden C04 (links) van 
bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord OB52 (uitgezonderd fietssymbool/
bromfietsers) een gebod om links af te slaan met uitzondering van fiets/bromfiets-
verkeer in te stellen op de volgende locaties;
- op de Westhavenkade ter hoogte van het parkeerterrein op de Westhavenkade; 
- op de Oosthavenkade ter hoogte van de doorsteek tussen de Bootstraat en de 

Oosthavenkade;
• de hiervoor omschreven verkeersmaatregelen van kracht te verklaren tot 1 novem-

ber 2020.

Met ingang van 11 september 2020 ligt het verkeerbesluit met bijbehorende stukken 
gedurende zes weken ter inzage tijdens kantooruren bij het Gemeenteportaal, Singel 9 
te Urk. Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagteke-
ning van deze publicatie een bezwaarschrift indienen (inclusief naam, adres, dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit en de grond van het bezwaar) bij het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk, Postbus 77, 8320 AB, Urk (onder 
vermelding van “bezwaar” op de brief). Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen.

Maak het ze niet te makkelijk

Gebiedsontwikkeling: 
bouwen aan een 
duurzame omgeving
In september staat de lokale community duurzaamurk.
nl volledig in het teken van Duurzame Gebiedsontwikke-
ling’. Op Urk zijn diverse plannen om gebieden verder te 
ontwikkelen, waarbij duurzaamheid belangrijk is. 

Iedereen kan in de eigen wijk of buurt ook een steentje bijdra-
gen. Wil je een groener uitzicht, met jouw handen in de aarde 
of zelf energie opwekken? Een groene buurt maak je zelf. De 
laatste jaren is samen energie opwekken, geveltuintjes- en 
groene daken aanleggen hot! 

Kom langs bij het Energieloket voor onafhankelijk advies en 
haal een gratis brochure ‘Hink-stap-sprong naar een duur-
zame wijk’ op voor het verduurzamen van jouw eigen wijk of 
vraag het aan via info@nmfflevoland.nl 

Je bent iedere zaterdag welkom op de markt tussen 8.30-
13.00 bij winkelcentrum Urkerhard en iedere woensdag tus-
sen 14:30-16:30 uur in het gemeentehuis.

Open Monumentendag op 
12 september 2020 – anders dan anders 

Elk jaar organiseren we op de twee-
de zaterdag van september de Open 
Monumentendag, dit jaar op 12 sep-
tember. Door de huidige situatie rond 
het coronavirus en met name de 1,5 
meter afstand maatregel, is een veili-
ge openstelling van alle monumenten 
dit jaar niet mogelijk. Hieronder leest 
u hoe wij als Open Monumentendag 
op Urk met inachtneming van de co-
ronaregels organiseren.  

Wat kunt u zien en doen op Urk?
• U kunt een wandel en -fietsroute 

volgen die gratis verkrijgbaar is 
bij Tourist Info tussen 10.00 en 
16.00 uur. Deze route geeft niet 
alleen de mogelijkheid het oude 
dorp te bezichtigen, maar laat 
ook zien hoe mooi de omgeving 

van Urk is. De monumenten zijn 
door de coronamaatregelen niet 
geopend voor het publiek. U fietst 
of wandelt er langs. Zo kunt u op 
een veilige manier toch een rou-
te fietsen of wandelen langs alle 
monumenten.

• Museum ‘Het Oude Raadhuis’ is 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur 
volgens de RIVM-richtlijnen. Het 
museum is tegen een geredu-
ceerd tarief van € 2,- toeganke-
lijk.

• ‘De Oude Bakkerij’ (winkel en 
restaurant) is geopend tijdens de 
normale openingstijden en vol-
gens de RIVM-richtlijnen. 

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Tourist Info Urk, tel. (0527) 684040.

In september start vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid 
de campagne ‘Senioren en Veiligheid’. Vier weken lang wordt er 
aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar 
ouderen regelmatig slachtoffer van worden. 

Tijdens de campagne krijgt u informatie en tips om te voorkomen 
dat ouderen slachtoffer worden van criminaliteit. Kijk voor meer in-
formatie en tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Wat te doen bij 
ongedierte in huis?
De gemeente Urk geeft advies ter bestrijding van muizen.
Voorheen werd de bestrijding door de gemeente gedaan. Als u mui-
zenoverlast in uw woning heeft, kunt u dit melden bij de gemeente 
Urk op tel. 0527-689868. Deze melding wordt doorgegeven aan MegaDes, die een afspraak met u zal maken 
voor een inspectie bij u thuis. In 2020 betaalt de gemeente dit inspectiebezoek nog. Het inspectiebezoek is 
gericht op het voorkomen van muizen in huis door middel van het geven van weringsadviezen. Door ervoor te 
zorgen dat muizen geen toegang hebben tot de woning -muizen komen immers van buiten- kan de overlast in 
veel gevallen zonder gif opgelost worden en werkt u mee aan een duurzame oplossing.

Starterskit
Om overlast van muizen tegen te gaan hebben de gemeente en Megades een zogenaamde ‘starterskit’ die u 
voor € 60,- kunt aanschaffen. Daarin zitten materialen ter voorkoming van muizen. U kunt deze bestellen via de 
site van Megades of eventueel ophalen bij de gemeentewerf aan het Noorderzand. Mocht er verdere bestrijding 
nodig zijn dan is dat ook voor rekening van de bewoner. Met ingang van januari 2021 is de bestrijding van 
muizen geheel voor de bewoner. Ratten en wespen in plantsoenen worden wel door de gemeente bestreden.


