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Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 21 juni 2021 
tot en met 28 juni 2021 de volgende omgevingsver-
gunningen hebben verleend:

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Ketel 16, 8321 RD Urk
Datum verzending: 22 juni 2021

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Noorderzand 21, 8321 HZ Urk
Datum verzending: 23 juni 2021

Voor: het bouwen van remmingwerken, 
 het aanbrengen van meerpalen en 
 het aanbrengen van steigers in de 
 Urkervaart
Locatie: (nabij) Urkerweg 62, 8322 NB Urk
Datum verzending: 23 juni 2021

Voor: het uitbreiden van een 
 bedrijfspand
Locatie: Vliestroom 7, 8321 EG Urk
Datum verzending: 23 juni 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 2 juli 2021 ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis te Urk. Dit kan alleen op 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 21 juni 2021 
tot en met 28 juni 2021 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uit-
gebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van een schuur
Locatie: Wijk 5 95, 8321 GP Urk
Datum ontvangst: 22 juni 2021

Voor: het bouwen van een zoutsilo
Locatie: Noorderzand 24, 8321 HZ Urk
Datum ontvangst: 23 juni 2021

Voor: het plaatsen van een dakkapel 
 aan de voorgevel
Locatie: Wijk 7 128, 8321 TE Urk
Datum ontvangst: 23 juni 2021

Voor: het bouwen van een veranda
Locatie: Staartweg 7e , 8322 NA Urk
Datum ontvangst: 24 juni 2021

Voor: het aanleggen van een in- en uitrit
Locatie: Nink 47, 8321 AB Urk
Datum ontvangst: 25 juni 2021
Voor: het plaatsen van een 
 erfafscheiding
Locatie: Beug 57, 8322 DN Urk
Datum ontvangst: 26 juni 2021

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Arubastraat 27, 8321 GX Urk
Datum ontvangst: 28 juni 2021

Voor: het bouwen van een schuur
Locatie: Holkenkamp 28, AV Urk
Datum ontvangst: 28 juni 2021

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische af-
spraak worden ingezien bij de balie van het gemeen-
tehuis. Bel hiervoor met 0527-689868.

Kennisgeving ontwerpbeschik-
king Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn 
vergunning te verlenen:

Voor: het bouwen van een zorgcomplex 
 met 34 woonheden voor 
 24 uurszorg met dagbesteding
Locatie:  Zeeheldenwijk

Voor:  het bouwen van een zorgcomplex 
 met 50 woonheden voor 24 uurs
 zorg met dagbesteding
Locatie:  Zeeheldenwijk

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 1 juli 2021 ge-
durende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te 
Urk. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen 
schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten 
worden gericht aan ons college en worden verzon-
den aan het college van burgemeester & wethouders, 
Postbus 77, 8320 AB te Urk, t.a.v. afdeling Dienstver-
lening. In deze periode kunnen ook zienswijzen mon-
deling worden ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de 
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerp-
beschikking en men belanghebbende is.

Tentenkampen kunnen weer
De coronabeperkingen zijn versoepeld. Vanaf 26 juni zijn evenementen weer toegestaan als de ander-
halve meter afstand mogelijk is. Dat is goed nieuws voor de organisatoren van de tentenkampen op 
Urk. Een tentenkamp valt in de categorie evenementen, waarvoor u een vergunning nodig heeft. 

Misverstanden voorkomen
De meeste buurtverenigingen hebben al een vergunningaanvraag ingediend voor hun tentenkamp. 
Indien de gemeente geen vragen heeft over de aanvraag dan ontvangt u de vergunning binnenkort 
thuis. Het is belangrijk om de regels en afspraken goed door te lezen en er rekening mee te houden. 
Misverstanden kunnen de sfeer van uw tentenkamp bederven en dat willen we voorkomen. Neem bij 
onduidelijkheden contact op met de gemeente.  

Benodigde materialen
In uw aanvraag heeft u aangegeven hoeveel dranghekken en of containers u nodig heeft. De buiten-
dienst van de gemeente beoordeelt ter plekke hoeveel dranghekken en containers uw buurtvereniging 
krijgt. 

Afval scheiden
Vuilcontainers worden tussendoor niet geledigd. Ook bij de tentenkampen is het scheiden van afval de 
regel. Papier en plastic dient u op de reguliere wijze aan te bieden en niet in de containers. 

Coronavaccinatie, ja of nee? 
April 2021

Bent u aan de beurt voor een prik 
tegen het coronavirus?

U ontvangt een 
uitnodiging per post 
van het RIVM of via uw 
huisarts. Alleen met 
een uitnodiging kunt 
u een afspraak maken.

U belt het telefoon-
nummer dat in de brief 
staat of u logt in met 
uw DigiD om online 
een afspraak te maken. 

U maakt meteen twee 
afspraken. Voor bescher-
ming tegen het corona-
virus zijn namelijk meestal 
twee prikken nodig. Soms 
is maar één prik nodig.

U ontvangt een 
bevesti gingsmail met 
daarin alle belangrijke 
informatie. 
48 uur voor de afspraak 
ontvangt u een sms.

U komt naar de locatie 
op de afgesproken 
datum en tijd. 
Kom bij voorkeur alleen.

Kunt u toch niet naar
de afspraak komen?
Bel dan naar het 
nummer uit de 
uitnodigingsbrief om 
de afspraak te verze� en.

Belangrijk om te weten:

• De prik is veilig en uitgebreid getest.
• U kiest zelf of u de prik neemt.
• De overheid bepaalt wanneer u aan de beurt bent.
• De coronaprik is gratis.

Ook na de prik gelden de basisregels:

• Was vaak en goed uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Vragen?
Kijk op www.coronavaccinatie.nl

of bel 0800-1351

Regels voor hondenbezitters

In Nederland wordt volop gevaccineerd om het 
coronavirus uit te bannen en de ziekte te voor-
komen. Vaccineren is een vrije keus. Iedereen 
bepaalt zelf zich wel of niet te laten vaccineren. 
Maar om een bewuste en weloverwogen keuze 
te kunnen maken, is goede informatie belang-
rijk. Daarom geven we antwoord op veel gestel-
de vragen over de coronavaccinatie. 

1. Waar kan ik me laten vaccineren?
Sinds 14 juni kunt u zich op Urk in sporthal De 
Vlechttuinen laten vaccineren tegen het coronavi-
rus. Als het vanwege werk of studie gemakkelijker 
is om in een andere plaats de vaccinatie te halen, is 
dat geen probleem. Zo kunt u bijvoorbeeld terecht in 
Dronten, Emmeloord of Lelystad. Bij het maken van 
de afspraak geeft u aan welke locatie uw voorkeur 
heeft. 

2. Wanneer kan ik me laten vaccineren?
Als u een oproep heeft ontvangen, maakt u een af-
spraak op een tijdstip dat het beste past. De ope-
ningstijden verschillen per locatie. 

3. Wat zijn de voordelen van vaccinatie?
• Bescherming tegen het coronavirus en het 

voorkomen van ernstig ziek worden.
• Anderen beschermen tegen het coronavirus. 

Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe 
minder mensen besmet kunnen worden door 
het coronavirus.

• Hoe meer mensen zijn gevaccineerd, hoe min-
der kans het coronavirus krijgt zich te versprei-
den en te muteren naar nieuwe varianten.

• Meer mogelijkheden voor vakantie en reizen in 
Europa

• Meer mogelijkheden voor toegang tot grote 
(sport)evenementen

• Via het Digitaal Corona Certificaat (DCC) toe-
gang tot horeca en plaatsen waar de anderhal-
ve meter maatregel niet haalbaar is. 

• Bijdrage aan groepsimmuniteit

Handhavers van de gemeente Urk gaan de komen-
de tijd controleren of hondenbezitters zich aan de 
regels houden. Eigenaren moeten hondenpoep op-
ruimen en de hond binnen de bebouwde kom aan-
gelijnd houden. Wie de regels overtreedt, riskeert 
een forse boete. 

Hondenbezitters riskeren een boete bij overtreding 
variërend van € 100,00 tot € 150,00.

Melden overlast
Overlast van honden in de openbare ruimte melden 
kan via Whatsapp op 06-13567971. Voor vragen 
over toezicht & handhaving belt u naar de gemeen-
te, 0527 - 68 98 68.

• Een hond moet binnen de bebouwde kom zijn 
aangelijnd.

• De eigenaar moet hondenpoep binnen de be-
bouwde kom altijd opruimen en een opruim-
zakje of schepje bij zich dragen.

• Op sommige locaties zijn honden niet toege-
staan, bijvoorbeeld op een speel- of trapveldje 
en het strand.

Meer informatie is te vinden op www.urk.nl/honden

4. Wat zijn de nadelen van vaccinatie?
• Er kunnen na vaccinatie enige bijwerkingen 

optreden, zoals pijnlijke arm, koorts of een grie-
perig gevoel. Dit is een normale reactie van uw 
lichaam op de prik. Het betekent dat uw lichaam 
afweer maakt tegen corona. De klachten zijn 
meestal binnen 1 tot 2 dagen over.

• Van de meeste vaccins zijn 2 prikken nodig voor 
voldoende bescherming. 

• Hoewel we steeds meer ervaringen opdoen, is 
nog niet alles bekend over de prikken.

• Waarschijnlijk is een herhaling van de vaccinatie 
nodig na enige tijd, net zoals de griepprik. 

5. Hoe maak ik een afspraak?
Iedereen boven de 18 jaar heeft inmiddels een uit-
nodiging ontvangen om een afspraak te maken voor 
de coronavaccinatie. In de brief staat precies hoe u 
dat online of telefonisch kunt doen. Bent u de brief 
kwijtgeraakt, dan kunt u een afspraak maken via 
www.coronavaccinatie-afspraak.nl of bellen met 
0800-1351. 

6. Wat is het EU Digitaal Corona Certificaat?
Het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) maakt het 
mensen makkelijker om binnen de Europese Unie te 
reizen tijdens de coronapandemie. Een coronabewijs 
om te reizen binnen de EU kan zijn: 
• een negatieve testuitslag;
• een vaccinatiebewijs; of
• een bewijs dat u bent hersteld van corona.
Vanaf 1 juli 2021 is het DCC beschikbaar via de Co-
ronaCheck-app. Lees meer over het Coronabewijs 
voor reizen met CoronaCheck op Rijksoverheid.nl.

7. Twijfelt u over een coronavaccinatie? 
U besluit helemaal zelf of u zich laat vaccineren. 
Maar laat u zich goed informeren. 
https://youtu.be/1b52kbYmPKU 

Meer informatie over coronavaccinaties vindt u op 
www.coronavaccinatie.nl of bel met 0800-1351. Ook 
heeft de Nederlandse Patiëntenvereniging NPV een 
brochure ‘Wel of niet vaccineren?’, waarin de belang-
rijkste argumenten rondom vaccinatie op een rij zijn 
gezet.  


