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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij 
in de periode van 5 oktober 2020 tot en met 12 oktober 2020 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het splitsen en verbouwen van de vrijstaande woning 
Locatie: Vlaak 29, 8321 RV Urk
Datum ontvangst: 8 oktober 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak 
Locatie: Jol 26, 8322 EB Urk
Datum ontvangst: 8 oktober 2020 

Voor: het uitbreiden van het kinderdagverblijf ‘Ut Kuukediefien’
Locatie: Nijverheidspad 10, 8321 DV Urk
Datum ontvangst: 7 oktober 2020 

Voor: het plaatsen van twee dakkapellen (voor- en achterkant)
Locatie: Meeuwenlaan 1, 8321 XB Urk 
Datum ontvangst: 7 oktober 2020

Voor: de gevelwijziging en het uitbreiden van de woning  
Locatie: Houtrib 14, 8321 SL Urk
Datum ontvangst: 6 oktober 2020 

Voor: het plaatsen van een hekwerk  
Locatie: Staverse Kade 1, 8321 EN Urk
Datum ontvangst: 12 oktober 2020 

Voor: het verhogen van de woning en het bouwen van een erker
Locatie: Kleine Fok 16, 8321 XZ Urk
Datum ontvangst: 12 oktober 2020

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

Verleende APV- en 
DHW-vergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij 
de volgende APV vergunningen hebben verleend:

Voor: Verkoop vergunning voor vuurwerk aan Freedom Holding 
Datum: voor de jaarwisseling 2020
Datum verzending: 12 oktober 2020

Voor: Verkoop vergunning voor vuurwerk aan Urkervuurwerk
Datum: voor de jaarwisseling 2020
Datum verzending: 12 oktober 2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burge-
meester of het college, Postbus 77, 8320 AB Urk. Wilt u de beslissing op 
uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzie-
ningenrechter om een voorlopige voorziening. Het adres van de voorzie-
ningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA 
Lelystad. 

Ambtshalve wijziging adresgegevens 

Het college van burgemeester en wethouders van Urk maakt bekend dat 
het voornemens is de adresgegevens van onderstaande personen ambts-
halve te wijzigen in: ´Vertrokken naar onbekend´. Uit onderzoek is gebleken 
dat betrokkenen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Ba-
sisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Een eventuele ambts-
halve wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben 
voor betrokkenen. Een ieder die op de hoogte is van het huidige adres van 
onderstaande personen, wordt verzocht contact op te nemen met cluster 
burgerzaken van de gemeente via tel. 0527-689868 of e-mail burgerza-
ken@urk.nl

Naam Geboortedatum Datum publicatie
Grzegorz Piotr Rys 18-01-1992 15-10-2020
Filip Jan Sioda 19-03-1997 15-10-2020
Erika Diceviciütè 21-04-1992 15-10-2020

Belanghebbenden kunnen tot vier weken na de verschijningsdatum van 
deze krant en publicatiedatum op de website alsnog adresaangifte doen of 
hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wet-
houders, Singel 9, 8321 GT Urk 

Commissievergaderingen 
20 en 21 oktober 2020
Op dinsdag 20 oktober vergadert commissie 1 en op woensdag 21 ok-
tober  vergadert commissie 2. De agenda staat op de website www.urk.
nl, Bestuur en organisatie. De vergadering wordt live uitgezonden via de 
gemeentelijke website. Door de coronamaatregelen zijn de vergaderingen 
niet te volgen in de raadzaal maar alleen via de livestream.

Grof tuinafval gratis 
inleveren bij milieustraat
Op zaterdag 17 oktober 2020 van 09.00 tot 12.00 uur kunnen inwoners van 
Urk hun grof tuinafval gratis inleveren bij de milieustraat aan de Griend 9. 
Maximaal één aanhanger per huishouden. Als u belangstelling heeft voor 
houtsnippers dan kunt u contact opnemen met de milieustraat via tel. 0527-
681556.

Rijd klimaatvriendelijker, 
schoner én veiliger met 
banden op spanning
Op vrijdag 23 oktober 2020 komen medewerkers van Band op Span-
ning naar het parkeerterrein van het Urkerhard (kant Aldi). Daar voeren 
zij de gratis service Band op Spanning uit! Met professionele mobiele 
apparatuur wordt de bandenspanning van de auto’s gecontroleerd en 
worden de banden zo nodig opgepompt.

In Nederland rijdt meer dan de helft van alle auto’s met een te lage banden-
spanning. Dat kost jaarlijks ca. 200 miljoen liter extra brandstof en veroor-
zaakt 400 miljoen kg extra CO2 uitstoot. Daarnaast maakt rijden met een te 
lage bandenspanning autorijden duurder; een auto verbruikt op jaarbasis 2 
tot 5% meer brandstof en de slijtage van de banden neemt toe. Het is ook 
gevaarlijk, want de verkeersveiligheid neemt af door een slechtere weglig-
ging, een langere remweg en een grotere kans op een klapband. 

Tijd voor actie!
Met de service ‘Band op spanning’ wordt een steentje bijgedragen aan een 
schonere en veiligere samenleving. De gemeente Urk ondersteunt dit initia-
tief en biedt alle bezoekers van het parkeerterrein Urkerhard (kant Aldi) aan 
Nagel 42 deze service kosteloos aan.

Hoe werkt het?
Servicemedewerkers staan gedurende de dag bij de in- en uitgang van het 
terrein. Daar zullen zij de automobilisten aanspreken over deze gratis ser-
vice. 
Wilt u meedoen? Dan krijgt u een aanmeldkaart onder de ruitenwisser. 
Heeft u uw auto geparkeerd, dan hoeft u verder niets meer te doen. De 
medewerkers controleren de bandenspanning en pompen de banden zo 
nodig weer op tot de door de fabrikant geadviseerde spanning (bij normaal 

gebruik). De aanmeldkaart wordt omgewisseld voor een kaart met daarop 
de oude bandenspanning, de nieuwe bandenspanning én de besparingen! 
Zo weet u precies wat er gebeurd is, wel zo prettig. Op deze manier vindt de 
actie helemaal volgens de Corona maatregelen plaats.

Liever niet?
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om geen gebruik te maken van deze 
kosteloze bandenservice. Dit kunt u kenbaar maken bij onze medewerkers. 
Zij komen nooit ongevraagd aan uw auto en komen alleen in actie als een 
auto een aanmeldkaart onder de ruitenwisser heeft. 

Vragen en informatie
Kijk voor meer informatie op www.bandopspanning.nl. 
Met vragen kunt u mailen naar: info@bandopspanning.nl

Gooi uw blad in de 
bladcontainers 
De bladcontainers worden deze week weer geplaatst. U kunt als inwoner 
helpen de openbare ruimte schoon te houden van bladafval. Blad kan in de 
bladcontainers en hoeft niet in de groene container gedeponeerd te worden. 
De bladcontainers worden op locaties met veel gemeentelijk groen geplaatst 
en staan op meerdere locaties op Urk.
Voor het gebruik van de bladkorven kunt u kijken op de website www.urk.nl 
of bel met gemeente Urk via tel. 0527-689868.

21 oktober 2020 - internationale 
dag tegen woninginbraak 
Gratis advies aan huis over inbraakbeveiliging 
en maatregelen tegen woninginbraken

Het aantal inbraken bij bedrijven en woningen op Urk is het afgelopen jaar 
opvallend toegenomen. Mogelijk hebben inbrekers ontdekt dat “de deur al-
tijd openstaat op Urk” en dan niet alleen figuurlijk, maar in sommige gevallen 
ook letterlijk. Om actie te ondernemen tegen de toenemende inbraken is, 
aan het begin van de donkere dagen, 21 oktober uitgeroepen tot ‘internati-

onale dag tegen woninginbraak’, met daarbij veel publiciteit en informatie. 
Kijk eens op www.geefinbrekersgeenkans.nl en www.maakhetzeniettemak-
kelijk.nl voor tips om uw woning te beschermen tegen inbraak. Wist u bij-
voorbeeld dat de meeste inbraken worden gepleegd rond 17:00 uur?

Gratis advies aan huis
U kunt zich aanmelden voor gratis inspectie en advies aan huis over bevei-
liging van uw eigen woning tegen inbraak. Gemeente Urk en Slotenexpert 
Meijering trekken samen op om dit te realiseren. Als u zich hiervoor heeft 
aangemeld, komt er een preventieadviseur op afspraak bij u aan huis om u 
te adviseren over het politiekeurmerk veilig wonen (PKVW). Bij woningen die 
beveiligd zijn met het landelijke Politie Keurmerk Veilig Wonen is de kans op 
een inbraak 95 % kleiner. Kijk op www.politiekeurmerk.nl voor meer infor-
matie.

Aanmelden voor inspectie
U kunt zich aanmelden bij Slotenexpert Meijering (telefoon 085-3034353) 
voor gratis advies en inspectie van uw woning, maar ook bij de gemeente 
(e-mail at.kramer@urk.nl).

Burgernet
Steeds meer Urkers doen mee aan Burgernet. Dit is een samenwerkingsver-
band tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en 
werkomgeving te bevorderen. U wordt geïnformeerd over dringende zaken 
bij u in de buurt zoals: diefstal of inbraak, brand of gaslek, overvallen of 
vermiste personen (kinderen). Na een alarmering kunt u direct terugbellen 
als u iemand gezien heeft of meer weet. Meld u aan op: www.burgernet.nl 

Zwemmen? Bel eerst met het zwembad

Op 14 oktober is via de zwembadbranche meer duidelijk geworden wat de 
nieuwe Covid-19 maatregelen voor de zwembaden betekenen. Dit heeft he-
laas ook consequenties voor zwembad ‘t Bun vanaf vandaag, 15 oktober.

Waar moet u rekening mee houden als u wilt zwemmen?
•  Per tijdsblok (10:00-14:30 uur en 15:30-20:00 uur) mogen er niet meer dan 

30 personen per bad worden toegelaten. Dat betekent dat de bestaande 
reserveringen voor deze week vervallen. Wil je toch zwemmen, bel eerst 
opnieuw met het zwembad, om te kijken of er nog plaats is. Dus bel eerst 
met het zwembad voordat u er naartoe gaat. Zo komt u niet voor niets!

•  De douches kunnen niet meer gebruikt worden. Omkleden kan nog wel.

We vragen uw en jouw begrip voor de aangepaste maatregelen en onze ex-
cuses voor het ongemak. Alleen samen krijgen we corona onder controle!


