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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de 
periode van 14 oktober 2019 tot en met 21 oktober 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidings-
procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan 
 voor het verhuren van kamers
Locatie: Domineesweg 24, 8321 DZ Urk
Datum ontvangst: 16 oktober 2019

Voor:  het uitbreiden van de woning
Locatie: Wijk 6-119, 8321 VA Urk
Datum ontvangst: 16 oktober 2019

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan 
 voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw
Locatie: Industrierondweg 24a, 8321 EC Urk
Datum ontvangst: 17 oktober 2019

Voor: het plaatsen van een tuinhuis
Locatie: Makjan 17, 8321 ZB Urk
Datum ontvangst: 21 oktober 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de 
periode van 14 oktober 2019 tot en met 21 oktober 2019 de volgende omgevings-
vergunningen hebben verleend: 

Voor: het plaatsen van een dakkapel 
Locatie: De Hofstee 6a, 8321 HG Urk
Datum verzending: 17 oktober 2019

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Nieuw Guineastraat 15, 8321 HG Urk
Datum verzending: 17 oktober 2019

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Rotholm 24, 8321 DL Urk
Datum verzending: 17 oktober 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 oktober 
2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Urk. Belangheb-
benden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na 
de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift 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.
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Wegwerkzaamheden Van der Leijn-reservaat
Maandag 28 oktober tot en met vrijdag 1 november 2019 wordt er een verkeersplateau gerealiseerd ter hoogte van het 
Van der Leijn Reservaat aan de Vormtweg.  Het autoverkeer wordt met een omleidingsroute omgeleid via de Staartweg en 
Vormtweg. Bromfietsers, fietsers en voetgangers kunnen wel normaal gebruik maken van het fietspad. Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de gemeente Urk, tel. (0527) 689868.

Gladheidsbestrijding 2019-2020
Met ingang van maandag 4 november 2019 wordt de winterdienst van de gemeente Urk weer ingesteld. Evenals vorig jaar 
wordt een deel van de wegen niet gestrooid. Ook ’s nachts tussen 23.00 en 04.30 uur wordt er niet gestrooid. Uitzonderin-
gen zijn extreme omstandigheden en het bedrijventerrein waar in de nacht van zondag op maandag wel wordt gestrooid. 

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat een deel van de wegen niet wordt gestrooid en gaan er van uit dat u als weggebruiker hierin 
uw eigen verantwoordelijkheid kent en met de nodige voorzichtigheid rijdt. 

Op onze website www.urk.nl vindt u een kaartje met de strooiroute.

Visstand in beeld 
In de zomer van 2018 was er vissterfte in de singel bij ‘Het 
Ruim’. Soms treedt vissterfte op vanwege een oneven-
wichtige visstand. Daarom brengen Waterschap Zuider-
zeeland, Gemeente Urk en visvereniging ‘De Blijde Baars’ 
op 25 en 26 oktober a.s. de visstand in beeld. 

Onevenwichtige visstand
Het in beeld brengen van de visstand betekent dat wordt 
onderzocht welke vissoorten voorkomen en hoeveel vissen 
zwemmen in een bepaald gebied. Teveel of te weinig vissen en 
vissoorten zijn, samen met andere waterbeestjes en planten, 

van invloed op de kwaliteit van het water en de leefomgeving 
ervan. Met een onevenwichtige visstand wordt bedoeld dat 
de verhouding tussen vissoorten en aantallen niet in balans 
is. In sommige situaties is er vissterfte door onevenwichtige 
visstand. Op zoek naar voedsel woelen bijvoorbeeld de karper 
en brasem de bodem om. Daardoor komen meststoffen in het 
water. Door teveel meststoffen sterven waterplanten af en is er 
meer kans op blauwalg wat leidt tot zuurstoftekort en vissterf-
te. Voor alle betrokken partijen dus belangrijk om meer over de 
visstand te weten te komen en wat dit doet met het water. Het 
onderzoek wordt gedaan door Sportvisserij Oost Nederland. 


