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Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 7 juni 2021 tot 
en met 14 juni 2021 de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend:

Voor:  het plaatsen van 2 watertanks
Locatie:  De Riepel 7, 8321 MR Urk
Datum verzending:  9 juni 2021

Voor:  het plaatsen van een overkapping
Locatie:  Wijk 1-22, 8321 EL Urk
Datum verzending:  14 juni 2021

Voor:  het bouwen van een schuur 
 met overkapping
Locatie:  Richel 41, 8321 RZ Urk
Datum verzending:  14 juni 2021

Voor:  het uitbreiden van de woning 
Locatie:  Voorpiek 26, 8322 AC Urk
Datum verzending:  14 juni 2021

Voor:  het plaatsen van een dakkapel 
 aan de voorgevel
Locatie:  Burgemeester van 
 Suchtelenlaan 27, 8321 GW Urk
Datum verzending:  14 juni 2021

Voor:  het plaatsen van een dakkapel 
 aan de voorgevel
Locatie:  Punter 2, 8322 EC Urk
Datum verzending:  14 juni 2021

Voor:  het wijzigen en uitbouwen 
 van de voorgevel
Locatie:  Staartweg 7d, 8322 NA Urk
Datum verzending:  14 juni 2021

Voor:  het uitbreiden van een 
 bedrijfspand
Locatie:  Waaigat 9, 8321 MP Urk
Datum verzending:  14 juni 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 18 juni 2021 ter inzage bij de balie 
van het gemeentehuis te Urk. In verband met de maat-
regelen van het RIVM voor het coronavirus kan dit al-
leen na een telefonische afspraak. Bel hiervoor met 
tel. 0527-689868

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 wethouders, Postbus 77, 8320 
AB Urk.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 7 juni 2021 
tot en met 14 juni 2021 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere/ uit-
gebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor:  het plaatsen van 2 dakkapellen
 aan de voor-en achtergevel
Locatie:  Nink 74, 8321 AJ Urk
Datum ontvangst:  8 juni 2021

Voor:  het bezorgen van maaltijden 
 en lunches
Locatie:  Marsdiep 11, 8321 MC Urk
Datum ontvangst:  10 juni 2021

Voor:  het plaatsen van 2 dakkapellen 
 aan de voor-en achtergevel
Locatie:  Harderbank 62, 8321 RR Urk
Datum ontvangst:  14 juni 2021

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

Ambtshalve wijziging 
adresgegevens

Het college van burgemeester en wethouders van Urk 
maakt bekend dat het besluit genomen is de adres-
gegevens van onderstaand persoon, 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 be-
trokkene kunnen worden achterhaald betreffende het 
verblijf in Nederland, het vertrek uit Nederland noch 
het volgende verblijf buiten Nederland.
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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 gemeente 
Urk, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Geef corona geen kans! Houd die anderhalve meter afstand, draag een 
mondkapje en bij klachten: laat je testen en blijf thuis! 
www.urk.nl/informatie-coronavirus

‘Ik kan corona er niet 
bij hebben’

Vergunning nodig voor 
tentenkampen
De coronabeperkingen worden versoepeld. Vanaf stap 4 in het openingsplan van de Rijksoverheid mogen er 
ook weer evenementen. Dat betekent dat tentenkampen onder strikte voorwaarden van de Rijksoverheid zijn 
toegestaan. Wilt u deze zomer een tentenkamp organiseren, dan heeft u een vergunning nodig. Indien u nog 
geen vergunningsaanvraag heeft gedaan voor een tentenkamp, dan verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig 
mogelijk te doen via de website van de gemeente Urk: https://www.urk.nl/evenement-organiseren .

Arie Koffeman (56), iemand met een duidelijk 
verhaal. Daar waar voor velen de aandacht voor 
het coronavirus misschien verslapt, is dit zeker 
niet het geval bij Arie. ,,Vanaf het begin wist ik: 
ik kan dit virus er niet bij hebben, want dan is het 
maar de vraag of ik het overleef.’’

Arie Koffeman, misschien beter bekend als Arie de 
Kiele, is getrouwd met Maria Romkes en vader van 
vier kinderen. Samen met zijn broers is hij mede-ei-
genaar van drie kotters en met zijn zoons heeft hij 
een Eurokotter. Daarnaast heeft hij een handelson-
derneming Ki-bo, waar hij tweedehands scheepsar-
tikelen verkoopt. ,,Een uit de hand gelopen hobby,’’ 
aldus Arie. 

Anderhalf jaar geleden heeft Arie de keuze gemaakt 
om te stoppen met vissen en na veertig jaar de zee 
te verruilen voor het vasteland. ,,Ik heb al die jaren 
niet aan mijn gezondheid gedacht.’’ Arie kampt met 
diabetes en verstopte aders en is hiervoor al een 
paar keer gedotterd. ,,Door het onregelmatige ritme 
aan boord is het lastig om mijn suiker op peil te hou-
den en ik heb al twee keer een hyper gehad op zee.’’ 
Op dringend advies van de dokter is Arie gestopt met 
vissen en hij kan nu beter zijn suiker onder controle 
houden. ,,Het eerste half jaar aan de walle was heel 
lastig. Het is niet makkelijk om iets wat je al veertig 
jaar doet, uit handen te moeten geven, te moeten 
loslaten. Maar gaandeweg werd het beter en nu 
verricht ik met plezier hand- en spandiensten voor 
de kotters in de vaart. Ik heb mijn draai gevonden.’’ 

Arie weet heel goed dat hij met zijn diabetes meer 
kans loopt op ernstige klachten bij een coronabe-
smetting, met wie weet een noodlottige afloop. Aan 
zelfkennis geen gebrek bij Arie. ,,Vorig jaar zag ik 
een vrachtwagenchauffeur, die voorheen zo breed 
was dat hij niet door de deur kon, nu verschrom-
peld voorbijkomen lopen. Toen ik vroeg wat er met 

hem aan de hand was, vertelde hij dat hij corona had 
gehad en zes weken op zijn buik op de IC had gele-
gen.’’ Vanaf dat moment realiseerde Arie zich ook de 
ernst van de situatie, omdat deze man met dezelfde 
klachten kampte. ,,Je conditie moet wel heel goed 
zijn, en je moet wel heel veel kracht hebben, wil je er 
weer bovenop komen.’’ 

De geldende maatregelen als anderhalve meter af-
stand houden, handen wassen en een mondkapje 
dragen zijn nog steeds actueel voor Arie. ,,Ik kom 
nu al ruim een jaar niet meer in de Coöp en in de 
TCD en Visafslag handhaven we de anderhalve 
meter afstand en als ik in een winkel kom, draag 
ik een mondkapje. ,,Het virus wordt naar mijn idee 
nu zwaar onderschat. De zon schijnt en grote evene-
menten worden weer georganiseerd, maar we zijn 
nog lang niet van dit virus af.’’ 

En vaccineren? ,,Ja, ik kies ervoor dat wel te doen. 
Ik heb gezondheidsproblemen en ik heb in mijn 
omgeving geen gekkigheid gezien bij mensen die 
zich hebben laten vaccineren. Ik geloof ook dat de 
doktoren de wijsheid hebben gekregen om een goed 
vaccin te ontwikkelen. Na veertig jaar bar weinig in 
huis te zijn geweest, ga ik nu hopelijk nog heel wat 
jaren thuis genieten.

Naar het strand? Houd de weg 
open voor hulpdiensten!

Het is druk bij het strand in de haven. Gaat u met 
fiets of scooter naar het strand, parkeer hem dan 
netjes in de fietsvakken en houd de weg open. Hulp-
diensten moeten altijd vrije doorgang naar het strand 
hebben.

Boek je een reis, let dan ook op de geldigheid van je reisdocument!
Vraag op tijd een paspoort of ID-kaart aan!
Door de coronamaatregelen kunnen we momenteel minder mensen 
toelaten in het gemeentehuis. Dat kan zorgen voor langere wacht-
tijden.

Maak op tijd een afspraak
Als u er te laat achter komt dat uw reisdocument verlopen is, dan kan 
een spoeddocument of zelfs een nooddocument nodig zijn. De kosten 
daarvan bedragen ongeveer 50 euro extra. Laat uw vakantieplezier 
niet bederven en maak op tijd een afspraak voor het aanvragen van 
een paspoort of ID-kaart! Dit kan telefonisch of via afspraken.urk.nl


