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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 9 september 2019 tot en met 16 
september 2019 de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidings-
procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat 12, 8322 Urk
Datum ontvangst: 11 september 2019

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan 
 t.b.v. van wonen naar het verhuren 
 van kamers
Locatie: Arubastraat 17, 8321 GX Urk
Datum ontvangst: 11 september 2019

Voor: het uitbreiden van het bedrijfspand
Locatie: De Riepel 7, 8321 MR Urk
Datum ontvangst: 13 september 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden 
ingezien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 9 september 2019 tot en met 
16 september 2019 de volgende omgevingsvergunning heb-
ben verleend: 

Voor: het bouwen van 6 rijwoningen
Locatie: Christinastraat 21 t/m 31, 8322 Urk
Datum verzending: 13 september 2019

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 20 september 2019 ter inzage tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis te Urk. Belanghebbenden kunnen op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na 
de genoemde verzenddatum tegen dit besluit 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 wor-
den gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 77, 8320 AB Urk.

Vier Burendag 
op 28 september
Burendag wordt ieder jaar op de 
4e zaterdag in september gevierd 
en is een initiatief van Douwe 
Egberts en Oranje Fonds. Buren-
dag is een dag waarop de buurt 
gezellig samenkomt en waarbij 
veel mensen iets goeds doen 
voor elkaar en de buurt. In 2019 
vieren we Burendag op 28 september. Ook op Urk worden activiteiten 
georganiseerd. 

Reserveer de zwerfafvalkar
Heeft u tijdens de dag afval en wilt u gebruik maken van de zwerfafval-
kar om het op te ruimen? Reserveer de kar bij de gemeente en bel J. 
Wezelman, tel. 06-13937195. Zo blijft ook na Burendag de omgeving 
schoon!

De afgelopen maanden is de gemeente bezig geweest met bestratingswerkzaamheden bij sporthal de Schelp. De gemeen-
te Urk wil graag een voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Daarom is de aanleg van deze parkeerplaatsen zo 
circulair mogelijk uitgevoerd.

Wat betekende dit voor het aanleggen van de bestrating bij deze sporthal?
De vrijkomende grond van de Staartweg is gebruikt als aanvulling en ophoging voor de bestrating aan het Westgat. Als 
fundering bij de sporthal is zand gebruikt dat vrijkwam bij de werkzaamheden aan de haven bij de realisatie van de 
strandkiosk en het havenpaviljoen. Voor de bestrating bij de sporthal zijn weer oude stenen van het Westgat gebruikt, die 
we een tweede leven hebben gegeven. Bij de sportboulevard zijn nu 48 parkeerplaatsen extra waardoor het makkelijker 
is om de auto te parkeren.

Uitbreiding parkeerplaatsen sportboulevard

Wegwerkzaamheden

Het Spijk
Vanaf 23 september 2019 (week 39) begint de Firma Borger met het 
herstraten van een weggedeelte aan Het Spijk. De werkzaamheden 
duren ongeveer vier weken en er wordt een omleidingsroute inge-
steld. De bedrijven blijven bereikbaar. 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 
tel. 0527-689868.

Aanpak overlast 
campers/caravans/
aanhangwagens
Regelmatig krijgt de gemeente Urk meldingen binnen over het langdurig 
stallen van aanhangwagens en kampeermiddelen (caravans, campers, etc.) 
op de openbare weg. Om de overlast te beperken is artikel 5.6 van de APV 
recent aangescherpt. Dit artikel regelt nu dat het verboden is dergelijke ob-
jecten langer dan 3 achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op 
een binnen de bebouwde kom gelegen weg. Dit verbod is ook van toepassing 
op parkeerplaatsen. Door het langdurig stallen van kampeermiddelen/aan-
hangwagens etc. op bijvoorbeeld parkeerplaatsen, kunnen auto’s hier niet 
parkeren. Om Urk leefbaar te houden wordt vanaf nu handhavend opgetre-
den tegen overtredingen in strijd met artikel 5.6 van de APV. U kunt dus bij 
overtreding een boete krijgen of het object wordt weggesleept.

World Clean Up
21 september ook 
op Urk
Op zaterdag 21 september is het 
zover: World Cleanup Day. Net als 
vorig jaar georganiseerd door de 
Plastic Soup Foundation. Tijdens 
deze grootste wereldwijde op-
ruimactie van het jaar gaan we 
samen met ruim 160 landen de 
planeet een grote schoonmaak-
beurt geven. En Nederland doet natuurlijk mee! Ons doel? Het opruimen van 
zoveel mogelijk zwerfvuil! En vooral ook het verkrijgen van meer waardevolle 
informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu belandt en de 
herkomst ervan. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele op-
lossingen. Hoe meer we te weten komen over het afval, hoe gerichter we 
namelijk kunnen werken aan oplossingen.

DOE JIJ OOK MEE? 
Op Urk gaan we ook aan de slag. De zeekadetten en Caritas hebben zich al 
aangemeld. Jij helpt toch ook om Urk schoon te houden?

Waar? Parkeerplaats haven van Urk
Hoe laat? 10.00 uur-12.00 uur 
Wanneer? Zaterdag 21 september  

We verwelkomen jullie met een kopje koffie en als afsluiting staat er een 
lekkere snack klaar!


