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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 24 februari 2020 tot en met 2 maart 2020 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Kubbe 12, 8322 DL Urk
Datum ontvangst: 28 februari 2020

Voor: het bouwen van 39 appartementen
Locatie: Constantijnstraat, Urk
Datum ontvangst: 28 februari 2020

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden inge-
zien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 24 februari 2020 tot en met 2 maart 2020 de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het plaatsen van dakkapellen aan de 
 voor-en achterzijde
Locatie:  Curaçaostraat 4, 8321 HD Urk
Datum verzending: 26 februari 2020

Voor: het plaatsen van een zendmast
Locatie: Munnikplaat 4, 8321 RJ Urk
Datum verzending: 27 februari 2020

Voor: het verbouwen van een woning
Locatie: Wijk 4-73, 8321 GG Urk
Datum verzending: 2 maart 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
6 maart 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeente-
huis te Urk. 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 wethou-
ders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Kennisgeving Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht - Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij een omgevingsvergunning onderdeel milieu hebben verleend 
voor:

Omschrijving: Interne uitbreiding van de ammoniakkoelinstallatie
Aanvrager: Fishmasters B.V.
Locatie: Noordgat 1 Urk

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar 
voren gebracht. 
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn van donder-
dag 5 maart 2020 tot en met woensdag 8 april 2020 voor iedereen in 
te zien in het gemeentehuis van Urk, Singel 9 te Urk. Hiervoor kunt u 
een afspraak maken via tel. 0527-689868.
Beroep 
Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belangheb-
benden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen 
dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste 
naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep 
(motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroep-
stermijn in werking en het aantekenen van beroep schorst deze inwer-
kingtreding niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onher-
stelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt 
aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een be-
slissing is genomen. 
Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffie-
recht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van 
een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Belanghebbenden
Onder belanghebbenden wordt in ieder geval verstaan:
-  Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het 

ontwerpbesluit;
-  De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid 

advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
-  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-

ten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbe-
sluit;

-  Belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijziging(en) die 
bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn 
aangebracht.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via tel. 088 
– 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2019-008941

Voorontwerp bestemmingsplan 
‘Port of Urk’ - binnendijks 
bedrijventerrein

Burgemeester en wethouders van Urk maken, ter voldoening van arti-
kel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de gemeentelijke 
inspraakverordening, bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan 
“Port of Urk – Binnendijks bedrijventerrein” met identificatienummer 
NL.IMRO.0184.BP2020BDBT-0001 ter inzage ligt. Het voorontwerp 
bestemmingsplan zal in het kader van het vooroverleg cf. artikel 3.1.1 
Bro ook worden voorgelegd aan de vaste overlegpartners. 

Inhoud
De gemeente wil ten zuiden van Urk en aansluitend op het bestaande 
bebouwde gebied (Zwolsehoek) een nieuw binnendijks bedrijventer-
rein realiseren om de vraag naar geschikte bedrijfskavels faciliteren. 
Met het plan wordt beoogd een aantrekkelijk en toekomstbestendig 
bedrijventerrein te realiseren. Enerzijds om ruimte te bieden aan de 
groei van het visserijcluster en de maritieme sector omdat Urk hier-
in een hubfunctie heeft en deze wil versterken. Anderzijds dient het 
bedrijventerrein te voorzien in de behoefte van Urker bedrijven welke 
als gevolg van autonome groei ontwikkel- en/of uitbreidingswensen 

hebben. Het voorontwerp bestemmingsplan biedt een juridisch toet-
singskader voor de ruimtelijke inrichting van het binnendijks bedrij-
venterrein. 

Inzien
Het voorontwerp bestemmingsplan is op 25 februari 2020 door het 
College van Burgemeester en Wethouders vrijgegeven voor inspraak 
en ligt voor een ieder ter inzage vanaf 6 maart 2020 gedurende een 
periode van zes weken. Het voorontwerp bestemmingsplan is langs 
elektronische weg te raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0184.BP2020BDBT-0001 . Het 
voorontwerp bestemmingsplan is tevens te raadplegen tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis bij het Gemeenteportaal, eenheid 
Dienstverlening, Singel 9 te Urk. 

Reageren
Binnen de genoemde termijn van zes weken (van 6 maart tot en met 
16 april 2020) kunt u een inspraakreactie indienen. Een inspraakre-
actie kan schriftelijk of mondeling worden ingediend. Een schriftelij-
ke inspraakreactie kunt u richten aan het College van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 77, 8320 AB te Urk, onder vermelding van 
“Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Port of Urk – Binnendijks 
bedrijventerrein” en uw adresgegevens. Een mondelinge inspraakre-
actie is alleen op afspraak mogelijk. Neem hiervoor contact op met 
0527-689868. 

Inloopavond
Op woensdag 25 maart 2020 organiseert de gemeente Urk een inloop-
avond over het voorontwerp bestemmingsplan “Port of Urk – Binnen-
dijks bedrijventerrein”. Deze avond vindt plaats in de kantine van het 
gemeentehuis, begint om 17:00 uur en eindigt om 19:00 uur. Op deze 
avond kunt u zich informeren over de inhoud van het voorontwerp 
bestemmingsplan en over de planprocedure. U kunt vragen stellen en 
in gesprek gaan met de planopstellers. U bent van harte welkom.

Ondernemersavond
Naast een inloopavond om te informeren over het voorontwerp be-
stemmingsplan, wordt er ook een derde ondernemersavond georga-
niseerd, welke waarschijnlijk begin mei zal plaatsvinden. Tijdens deze 
ondernemersavond worden de genodigden aan de hand van een aan-
tal thema’s gevraagd om mee te denken over de invulling van het bin-
nendijks bedrijventerrein, om van een voorontwerp bestemmingsplan 
naar een ontwerp bestemmingsplan te komen. De genodigden voor de 
ondernemersavond ontvangen te zijner tijd separaat een uitnodiging. 

Verkeersbesluiten gereserveerde 
parkeerplaatsen voor opladen 
elektrische voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders van Urk heeft besloten 
om op de volgende plaatsen op Urk parkeerplaatsen te realiseren voor 
het opladen van elektrische voertuigen: 

- aan de Kolk ten zuiden van het perceel Lijkant 29, een tweetal 
parkeerplaatsen 

- aan de zuidoostzijde van het parkeerterrein op sportpark “De 
Vormt” aan de Vormtweg, een tweetal parkeerplaatsen 

- aan de noordoostzijde van het parkeerterrein aan de Grote Fok ter 
hoogte van huisnummer 24, een tweetal parkeerplaatsen 

- aan de westzijde van het parkeerterrein ter hoogte van perceel 
Vlaak 6, een tweetal parkeerplaatsen 

- aan de noordwestzijde van het parkeerterrein aan de Wimpel ter 
hoogte van huisnummer 11, een tweetal parkeerplaatsen 

- aan de Kooizand ter hoogte van huisnummer 10, een tweetal par-
keerplaatsen 

- aan de noordoostzijde van het parkeerterrein aan de Holkenkamp 
ter hoogte van huisnummer 21, een tweetal parkeerplaatsen 

 - aan de Nink tegenover huisnummer 9, een tweetal parkeerplaat-
sen 

- aan de westzijde van het parkeerterrein aan de Industrierondweg 
ter hoogte van huisnummer 4, een tweetal parkeerplaatsen 

– op de Noord ter hoogte van huisnummer 109, een tweetal par-
keerplaatsen 

- aan noordzijde van het parkeerterrein nabij het zwembad aan de 
Staartweg, een tweetal parkeerplaatsen 

- aan de westzijde van het parkeerterrein aan de Bernhardstraat ter 
hoogte van de Harmpje Visserschool, een tweetal parkeerplaatsen 
te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voer-
tuigen.

- aan de zijkant van het Dek 2 op de Brug, een tweetal parkeer-
plaatsen te reserveren 

De verkeersbesluiten liggen ter inzage bij de publieksbalie van het ge-
meentehuis, Singel 9, gedurende 6 weken na de dag van publicatie. 
De volledige besluiten staan gepubliceerd op overheid.nl.

Bezwaarschrift
Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u binnen zes weken 
na de dag van toezending daarvan een bezwaarschrift indienen bij 
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk, 
Postbus 77, 8320 AB Urk.

Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet dit voor het ein-
de van deze termijn bij de post bezorgd zijn; het is dan bovendien 
noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn 
is ontvangen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet 
tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen 
 het bezwaarschrift is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Als u bezwaar heeft tegen een besluit dan heeft dat geen schorsende 
werking. Dit betekent dat het besluit mag worden uitgevoerd. Indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u 
– zolang er geen definitieve uitspraak over uw bezwaar is – een voor-
lopige voorziening vragen aan de Rechtbank Midden Nederland (Af-
deling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.)
Wordt uw verzoek ingewilligd, dan treft de voorzieningenrechter een 
speciale regeling voor de periode dat uw bezwaar in behandeling is. 
In geval van het instellen van een voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. Een kopie van het bezwaarschrift dient te worden mee-
gezonden. 

Ambtshalve wijziging 
adresgegevens

Het college van burgemeester en wethouders van Urk maakt bekend 
dat het besluit genomen is de adresgegevens van onderstaand per-
soon, ambtshalve te wijzigen in: ‘Vertrokken naar onbekend’, op grond 
van artikel 2.22 van de Wet BRP. Uit onderzoek is gebleken dat geen 
gegevens over betrokkene kunnen worden achterhaald betreffende 
het verblijf in Nederland, of het vertrek uit Nederland.

Naam Geboortedatum Datum publicatie

Dinyo Ganchev Dinev 10-06-1988 05-03-2020

Belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van toezending 
van het besluit en publicatiedatum van deze krant een bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Urk, Postbus 77, 8320 AB Urk.  

Koningsdag 2020 - 
samenwerking gemeente 
en Caritas Urk
In 2018 en 2019 organiseerde de gemeente Urk de feestelijke acti-
viteiten op Koningsdag te Urk. Caritas Urk ondersteunde hierbij om-
dat er geen Oranjevereniging meer was. Dit jaar ligt de organisatie 
van Koningsdag vooral bij Caritas Urk en ondersteunt de gemeente 
hierbij. Gelukkig kunnen we dus ook dit jaar weer Koningsdag vie-
ren op Urk. Na Koningsdag wordt de organisatie geëvalueerd en 
een planning gemaakt voor de komende jaren. 

Om Koningsdag ook dit jaar weer tot een succes te maken is de 
organisatie op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Er is hulp nodig 
bij verschillende activiteiten, denk bijvoorbeeld aan de zeskamp, 
oud-Hollandse spelletjes, etc. Wil jij samen met ons er voor zorgen 
dat alles die dag op rolletjes loopt? Meld je dan aan als vrijwilliger 
en bel met Caritas Urk, tel. 0527-683346 of stuur een e-mail naar 
koningsdag@caritasurk.nl.

Informatieavond 
tentenkampen op
12 maart 2020
De eerste aanvragen voor tentenkampvergunningen komen al 
weer binnen. Voor 2020 zijn er een aantal wijzigingen voor het 
organiseren van het tentenkamp omdat er een nieuw evene-
mentenbeleid is vastgesteld. 

Op donderdag 12 maart organiseert de gemeente een informatie-
avond voor organisatoren van tentenkampen en evenementen. De 
avond vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur, de 
inloop is vanaf 19.15 uur. Tijdens deze avond krijgt u adviezen voor 
de aanvraag en kunt u vragen stellen. Ook als u hulp nodig heeft 
met de plattegrond kunt u op deze avond een afspraak maken zo-
dat wij u hier informatie over kunnen geven.   

Bevrijdingsconcert 
op 18 april 2020
Op 18 april 2020 wordt op Urk een bevrijdingsconcert geor-
ganiseerd ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid. Het concert 
vindt plaats in de Ichtuskerk en start om 20.00 uur. Mede-
werking wordt verleend door Brassband Valerius en Friends 
of the Pipes.
De organisatie is in handen van Stichting Urk in Oorlogstijd 
en gemeente Urk. De kaartverkoop start vrijdag 6 maart en 
kaartjes à 5,- zijn online verkrijgbaar via de website van Urk 
in Oorlogstijd of via de verkooppunten bij Boekhandel Koster, 
’t Boekendal en Foto Luuk Schudde.

Werkzaamheden 
Hooiland / Achterland
Van 6 maart tot en met 17 april 2020 is een gedeelte van de Noord 
afgesloten in verband met rioleringswerkzaamheden in de 2e fase 
van het project Hooiland / Achterland. Het is het gedeelte van de 
Noord 86 tot 114. Het verkeer wordt via borden omgeleid. Ook de 
busroute wordt –in overleg met Connexion- tijdelijk omgeleid en 
de bushalte ter hoogte van het Berechja college wordt tijdelijk ver-
plaatst naar de Akkers / De Noord.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact op-
nemen met de gemeente Urk, tel. 0527-689868. 


