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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 23 september 2019 
tot en met 30 september 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het uitvoeren van meerwerkopties
Locatie: Christinastraat 33, 35, 37, 41, 47, 
 49 en 51, 8322 GR Urk
Datum ontvangst: 24 september 2019

Voor: het kappen van een boom (wilg)
Locatie: nabij Inschot 4a, 8321 MB Urk
Datum ontvangst: 24 september 2019

Voor: het plaatsen van beschoeiing
Locatie: Wiepen 9, 8322 BB Urk
Datum ontvangst: 26 september 2019

Voor: het vestigen van een bed & breakfast
Locatie: Wijk 2-20, 8321 EP Urk
Datum ontvangst: 26 september 2019

Voor: het vestigen van een internetwinkel
Locatie: Griend 8a, 8321 MN Urk
Datum ontvangst: 27 september 2019

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Rotholm 24, 8321 DL Urk
Datum ontvangst: 27 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 ma-
ken bekend dat zij in de periode van 23 september 2019 
tot en met 30 september 2019 de volgende omgevings-
vergunning hebben verleend: 

Voor: het bouwen van 9 rijwoningen
Locatie: Margrietstraat 1-17, 8322 Urk
Datum verzending: 25 september 2019

De beschikking en de bijbehorende stukken ligt met in-
gang van 4 oktober 2019 ter inzage tijdens de openings-
tijden 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 worden ge-
richt aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 77, 8320 AB Urk.

Week van de Veiligheid 2019 
– 7 t/m 13 oktober
In de jaarlijkse Week van de Veiligheid staat veiligheid centraal. Met het korter 
worden van de dagen in het najaar neemt de kans op criminaliteit toe. Inbrekers, 
autokrakers en fietsendieven proberen hiervan gebruik te maken. Om het inbrekers 
zo lastig mogelijk te maken, geven wij  onderstaande tips:

• Op vakantie? Licht buren of familie in
Buren of familieleden kunnen tijdens uw vakantie op uw woning letten en helpen 
deze een bewoonde indruk te geven. Dit kan door de post weg te halen, plantjes 
water te geven, de auto af en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te 
doen.
• Even weg? Deur op slot!
Als deuren of ramen openstaan, kunnen insluipers zonder in te breken uw woning 
binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Doe 
daarom uw deuren en ramen goed op slot, ook als u maar heel even naar de buren 
gaat of boodschappen doet.
• Leg geen kostbare spullen in het zicht
Dit geldt voor thuis, maar bijvoorbeeld ook voor uw auto. Zelfs al liggen uw spullen 
in een afgesloten tas in de auto, voor een autokraker kan dat al reden zijn om een 
gokje te wagen. Neem uw spullen mee of leg ze uit het zicht.
• Ziet u iets verdachts, bel dan direct 112
Snel alarm slaan betekent meer kans om de inbrekers te pakken.

Let ook op digitale criminaliteit (cybercrime)
Dit is misdaad gepleegd met bijvoorbeeld een computer, smartphone of tablet, het 
zogenaamde cybercrime. Voorbeelden hiervan zijn hacking, DDoS-aanval, virus, 
ransomware, malware, enz. Digitale veiligheid is helaas niet te garanderen. U kunt 
wel maatregelen nemen om de kans op cybercriminaliteit te verminderen: 

• Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates zodra ze be-
schikbaar zijn.

• Maak gebruik van een virusscanner, firewall etc. 
• Gebruik een sterk wachtwoord wat voor criminelen moeilijk te achterhalen is
• Klik niet zomaar op een link en geef nooit uw inloggegevens af.
• Maak regelmatig een back-up van waardevolle bestanden (bijv. foto’s of docu-

menten).
• Meer informatie vindt u op www.veiliginternetten.nl

Heeft u als bedrijf of inwoner last of schade ondervonden door cybercrime? Twitter 
het met #CyberUrk. Zo kunnen we elkaar waarschuwen en erger voorkomen! Doe 
ook aangifte bij de politie, via 0900-8844 of op het politiebureau.  

Meld u aan voor Burgernet
Burgernet wordt overal in Nederland door de politie met succes ingezet bij diefstal, 
inbraak, overvallen en vermissing van personen. Via een sms-bericht, spraakbe-
richt of e-mail geeft de politie een duidelijk signalement door aan alle Burgernet-
deelnemers in de omgeving. Zo weet u (thuis en op vakantie) wat er in uw buurt 
gebeurt en kunt u meezoeken of maatregelen nemen. Hoe meer ogen en oren hoe 
groter de kans op succes! Meld u aan via www.burgernet.nl. Kom voor meer infor-
matie naar het gemeentehuis of stuur een e-mail naar burgernet@urk.nl. 

Hond uitlaten op Urk
Urk is een mooie gemeente met veel hondenbezitters. We willen graag 
dat de openbare ruimte voor iedereen leefbaar en schoon blijft. Om zo 
min mogelijk overlast van honden te hebben, gelden een aantal spelre-
gels voor het uitlaten van uw hond. Wilt u meer weten over het uitlaten 
van uw hond? Waar mag dat en moet ik de poep van de hond opruimen? 

Hieronder leest u de spelregels voor het uitlaten van uw hond: 
• Lijn uw hond altijd aan binnen de bebouwde kom. 
• Binnen de bebouwde kom moet u de poep van uw hond opruimen. 
• Neem altijd een opruimmiddel, bijvoorbeeld een zakje, mee als u 

uw hond uitlaat. Gooi het zakje in uw huisvuilcontainer of deponeer 
het goed gesloten in een afvalbak langs de weg. Op verschillende 
plaatsen op Urk staan dispensers met zakjes die u kunt gebruiken 
om de poep op te ruimen.

• Kom niet met uw hond op een kinderspeelplaats, speelveld, trap-
veldje, dijk of strand.

• De buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa) van de gemeente 
letten erop dat hondeneigenaren zich aan deze regels houden. Als 
uw hond losloopt waar dit niet mag, de uitwerpselen niet opruimt 
of geen opruimmiddel kan laten zien als de Boa hierom vraagt, dan 
kunt u hiervoor een boete krijgen. De prijzen variëren van € 95,- tot 
€ 140,-. Regels met betrekking tot honden staan in de APV Urk, art. 
2.57 t/m 2.59.

• Als hondenbezitter bent u verantwoordelijk voor eventuele schade 
die uw hond veroorzaakt. 

• Honden die op straat lopen zonder baas, worden bij het asiel 
gebracht. Bij het asiel kunt u na vertoon van legitimatie uw hond 
weer meenemen. Alle gemaakte kosten zijn voor rekening van de 
hondeneigenaar.

We hopen dat u met deze spelregels meehelpt om Urk leefbaar te hou-
den. Heeft u nog vragen? Bel dan met Toezicht & Handhaving, tel. 0527-
689868.

Wegwerkzaamheden de Griend

Op 7 oktober start de firma Borger met wegwerkzaamheden aan de Griend. 
De inritten naar de bedrijfspanden en een weggedeelte worden opnieuw 
bestraat. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Het verkeer 
wordt door middel van een omleidingsroute omgeleid. De bushalte wordt 
tijdelijk verplaatst naar de Meer. Vanaf 3 oktober staat dit aangegeven op 
het bord bij de bushalte. De aangrenzende bedrijven zijn bereikbaar. Heeft 
u nog vragen? Neem dan contact op met de heer C. Jansen, gemeente Urk, 
tel. 0527-689868.

Ervaar het 
openbaar vervoer!
Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloop-
spreekuur en een proefreis in Urk.

Proefreis op maandag 14 oktober 2019 
te Urk
Tijdens de proefreis laten OV-ambassa-
deurs senioren oefenen met het reizen met 
bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijk 
uitleg hoe u kunt in- en uitchecken met uw 
OV-chipkaart bij verschillende vervoerders 
en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van 
reissaldo en het ophalen van verschillende producten (bijv. een keuzedag 
of meereiskorting). U reist op eigen kosten. Neem daarom uw geldige 
OV-chipkaart mee, of koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmel-
ding wordt u geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats. 

Inloopspreekuur op maandag 21 oktober 2019 van 14.00 -15.30 uur 
in de Flevomeer Bibliotheek te Urk, Singel 9b
OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreek-
uur vragen over reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren 
OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk 
informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarie-
ven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij 
diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen aan 
een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnen-
lopen.

Meer informatie
Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer informatie en een overzicht van 
alle activiteiten. Heeft u vragen? Bel 038-4540130 of mail naar: ovam-
bassadeur@ervaarhetov.nl.

Werken voor de Gemeente Urk?
Wij zoeken een Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer. 

Kijk voor de volledige vacaturetekst op de website www.urk.nl


