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Officiële publicaties
Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 16 januari 2023 tot en met 
23 januari 2023 de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend:

Voor: het wijzigen van de voorgevel 
Locatie: Wijk 4 113, 8321 GJ Urk
Datum verzending: 18 januari 2023

Voor: het afwijken van het 
 bestemmingsplan 
Locatie: Christinastraat 53a t/m 59f, 
 8322 GR Urk
Datum verzending: 20 januari 2023

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 27 januari 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis 
te Urk. U kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met 
tel. 0527-689868.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht 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 wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 16 januari 2023 tot en met 23 ja-
nuari 2023 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure 
van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het verhogen van het dak
Locatie: Grote Fok 11, 8321 VX Urk
Datum ontvangst: 19 januari 2023

Voor: het plaatsen van een schuurtje
Locatie: Wijk 3 6, 8321 EW Urk
Datum ontvangst: 19 januari 2023

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 1 50, 8321 EM Urk
Datum ontvangst: 19 januari 2023

Voor: het realiseren van een voetgangersbrug
Locatie: Vormtweg 11, 8321 NC Urk
Datum ontvangst: 20 januari 2023

Voor: het uitbreiden van de opslag en 
 realiseren van een uitgifteluik
Locatie: Staverse Kade 1, 8321 EN Urk
Datum ontvangst: 23 januari 2023

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Rotholm 25, 8321 DG Urk
Datum ontvangst: 23 januari 2023

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak wor-
den ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 
0527-689868.

Inschrijving kavels Port of Urk 
Ondernemers opgelet! De inschrijfperiode voor ka-
vels in deelgebied 1.1A van Port of Urk is geopend. 
Ondernemers die interesse hebben in een kavel, 
kunnen intekenen voor minimaal 4.000 m2 en 
maximaal 20.000 m2 binnen deelgebied 1.1A. Het 
online inschrijfformulier en alle informatie over het 
inschrijfproces is te vinden op www.portofurk.com/
inschrijving. Voordat u dit invult is het belangrijk dat 
u alle uitgiftedocumenten doorneemt en weet wel-
ke stukken u moet aanleveren. De inschrijfperiode 
loopt tot en met 10 februari, dus wees er snel bij!

De kavels in deelgebied 1.1A zijn bestemd voor 
‘visindustrie zonder rokerij’ en ‘overige bedrijven’. 
Ondernemers kunnen en hoeven geen voorkeur 
aan te geven voor een kavel. De gemeente maakt 
op basis van alle inschrijvingen en benodigde op-
pervlakte een kavelverdeling, waarna toewijzing 
en uitgifte zal plaatsvinden. Alle informatie over het 
uitgifteproces is te vinden op de website van Port of 
Urk. U kunt ook de QR-code scannen.

Gemeente Urk vraagt inwoners en 
bedrijven naar kleine windmolens
De afgelopen maanden ontvangt de gemeente Urk steeds meer vra-
gen van inwoners of bedrijven over het plaatsen van kleine wind-
molens. Het gaat om kleine windmolens op het dak (ongeveer 1-5 
meter hoog) of kleine windmolens op land (ongeveer 5-15 meter 
hoog). De gemeente Urk heeft hier nog geen beleid voor, maar wil 
dat wel gaan ontwikkelen. Daarom wordt een enquête onder bewo-
ners en bedrijven uitgezet. 

Bewoners en bedrijven zijn steeds vaker op zoek naar alternatieven voor 
aardgas als energiebron. Zo worden er zonnepanelen op daken gelegd. 
Een aantal inwoners en bedrijven zoekt verder naar energiebronnen om-
dat er ook perioden in het jaar zijn dat de zon minder schijnt en er dus 

minder energie opgewekt wordt. Energie opwekken met kleine windmo-
lens lijkt een mogelijkheid. 
Om passend beleid op te stellen over energieopwekking door kleine 
windmolens, hoort de gemeente Urk graag de mening van inwoners en 
bedrijven. Het gaat hierbij dus niet om de grote windmolens (hoger dan 
15 meter), maar om de kleine windmolens op het dak (1 tot 5 meter) of 
op land (5 tot 15 meter). U heeft als inwoner ook de mogelijkheid om 
in de enquête uw mening te geven over andere gewenste bronnen van 
energie. 

Scan de QR-code en vul de enquête in of ga naar onze website, https://
www.urk.nl/enquete-kleine-windmolens

Werkzaamheden kruising 
Wilhelminalaan/Christinastraat
Vanaf woensdag 25 januari 2023 is de Oranjewijk vanaf de ingang Urkerweg niet bereikbaar voor het doorgaande verkeer. Door werkzaamheden 
aan de kruising Wilhelminalaan / Christinastraat wordt het verkeer omgeleid met een omleidingsroute tot woensdag 8 februari 2023.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met gemeente Urk via tel. 0527 – 689868.

Afsluiting Meep 
donderdagavond 26 januari
Donderdag 26 januari vanaf 20:00 uur wordt de Meep tussen de Arie de Witbrug en de Vliestroom afgesloten voor snoeiwerkzaamheden. 
De weg wordt volledig afgesloten en er worden verkeersregelaars ingezet. Het fiets- en autoverkeer wordt omgeleid via de Sluisweg.

Als alles volgens planning verloopt is de weg vanaf vrijdag 27 januari rond 05.00 uur weer bereikbaar voor het verkeer. 

Heeft u vragen? Neem contact op met gemeente Urk via tel. 0527 - 689868. 


