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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 maart 2020 tot en met 16 maart 
2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van 2 woningen 
 type 2 onder 1 kap
Locatie: Christinastraat 38-40, 8322 Urk
Datum ontvangst: 10 maart 2020

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Schelpenhoek 114, 8322 BP Urk
Datum ontvangst: 11 maart 2020

Voor: het bouwen van een dakopbouw 
Locatie: Noorderzand 17, 8321 HZ Urk
Datum ontvangst: 11 maart 2020

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

Verleende 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 9 maart 2020 tot en met 16 maart 
2020 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: 

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan 
 voor de verkoop van vis en visgerelateerde 
 producten
Locatie: Breehorn 2-2a, 8321 WP Urk
Datum verzending: 10 maart 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 20 maart 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis te Urk. Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoem-
de verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift 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.

Compostdag 
op zaterdag 
28 maart gaat 
niet door
In heel Nederland gelden verscherpte maatrege-
len om verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. Daarom gaat de Compostdag op zaterdag 
28 maart 2020 niet door.  

ROVA en gemeente Urk vragen hiervoor uw be-
grip. 

Dienstverlening gemeente op 
afspraak door coronavirus

Overleggen en bijeenkomsten 
worden geannuleerd
Door het coronavirus gaan de commissievergaderingen op 24 en 25 maart 2020 niet 
door. Ook andere informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren die gepland staan wor-
den geannuleerd.

Afgelasting inloopavond voorontwerp bestemmingsplan 
‘Port of Urk – Binnendijks bedrijventerrein’
Eerder communiceerde de gemeente Urk over een inloopavond in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan “Port of Urk – Binnendijks bedrij-
venterrein”. Deze avond zou plaatsvinden op 25 maart 2020. Helaas is de gemeente door de recente ontwikkelingen omtrent het nieuwe coronavirus 
(COVID-19), genoodzaakt publieke bijeenkomsten zoals een inloopavond af te gelasten. 

Telefonische afspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt nog ter inzage tot en met 16 april en is hier te vinden: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?-
planidn=NL.IMRO.0184.BP2020BDBT-0001 Wilt u meer informatie krijgen over het voorontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een telefonische 
afspraak met de planopstellers inplannen via 0527-689868. Ook kunt u via dit telefoonnummer een afspraak inplannen om uw mondelinge in-
spraakreactie door te geven. Deze afspraak zal dan ook telefonisch plaatsvinden. 

Schriftelijke inspraakreactie
Verder is het nog steeds mogelijk uw inspraakreactie schriftelijk in te dienen. Een schriftelijke 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.

Videoboodschap en open brief 
burgemeester
Burgemeester Ineke Bakker heeft de inwoners van Urk toegesproken via een video-
boodschap over de gevolgen van het coronavirus. U kunt deze video bekijken op onze 
website www.urk.nl. 

Ook heeft zij een brief geschreven aan de scholen en ouders over kinderen en corona. 
Deze brief leest u ook op de website. 

De dienstverlening van de gemeente Urk blijft beschikbaar voor in-
woners. Door het coronavirus is de dienstverlening met ingang van 
maandag 23 maart 2020 tijdelijk anders. Wij volgen het RIVM-advies 
en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te 
beperken. Hieronder leest u wat dat voor u betekent. 

• Vanaf maandag 23 maart kunt u dagelijks bij ons terecht op af-
spraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0527-689868 
of via WhatsApp: 06 13567971. Vermeld tijdens de afspraak waar 
u voor komt en geef uw naam en geboortedatum door. Heeft u ver-
koudheidsklachten? Verplaats of annuleer uw afspraak dan. 

• Wij verzoeken u zoveel mogelijk met pin te betalen. 

• U kunt veel zaken ook digitaal regelen via www.urk.nl. Op de web-
site staat een overzicht wat online beschikbaar is, bijvoorbeeld aan-
gifte van geboorte, huwelijk en verhuizing.  

Voor alle overige vragen over bijvoorbeeld zorg, inkomen, afval en hu-
welijken verwijzen wij u graag door naar onze website. Of neem telefo-
nisch contact met ons op. 
Als er iets verandert in onze dienstverlening, dan laten we u dat weten 
via de krant, onze website en social media.

Bevrijdingsconcert 
op 18 april 2020 
gaat niet door
Het bevrijdingsconcert ter gelegenheid van 
75 jaar Vrijheid op 18 april 2020 op Urk gaat 
wegens het coronavirus niet door. De kaart-
verkoop is inmiddels stopgezet door Stichting 
Urk in Oorlogstijd en gemeente Urk.

Restafvalinzameling 
per 1 april naar 
4-wekelijks
Per 1 april aanstaande wijzigt het afvalbeleid in de gemeente Urk. 
Het afval wordt dan 1 keer per 4 weken ingezameld. 
Omdat op 1 april de wijziging van het afvalbeleid ingaat, 
wordt het restafval weer over 4 weken ingezameld, 
dus half april.
Wilt u hiermee rekening houden bij het inzamelen? 


