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Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 10 mei 2021 tot en met 17 mei 2021 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor: het bouwen van een dakopbouw 
Locatie: Pionier 10 en 12, 8322 BM Urk
Datum verzending: 11 mei 2021

Voor: het bouwen van een bedrijfspand
Locatie: De Riepel 12, 8321 MR Urk
Datum verzending: 11 mei 2021

Voor: het aanbrengen van bordessen en leuningen 
 t.b.v. de Zwolsebrug
Locatie: Zwolsebrug, 8321 Urk
Datum verzending: 11 mei 2021

Voor: het wijzigen van de verleende vergunning 
 ten  behoeve van het uitbreiden en wijzigen 
 van de woningen
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat 4 en 4a, 8322 GJ Urk
Datum verzending: 17 mei 2021

Voor: het wijzigen van de voorgevel 
Locatie: Wijk 3-45, 8321 EZ Urk
Datum verzending: 17 mei 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 mei 
2021 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. In verband met 
de maatregelen van het RIVM voor het coronavirus kan dit alleen 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, ge-
dateerd 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 10 mei 2021 tot en met 17 mei 2021 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel
Locatie: Bolder 2, 8322 DB Urk
Datum ontvangst: 11 mei 2021

Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
 op het dak aan de voorgevel 
Locatie:  Wijk 6-38, 8321 VB Urk
Datum ontvangst:  15 mei 2021

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RIVM-maatregelen 
voor het coronavirus na telefonische 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 de adresgegevens van onderstaande persoon, ambtshalve gaat wij-
zigen in: ‘Vertrokken naar onbekend’, op grond van artikel 2.22 van de 
Wet BRP.

Uit onderzoek is gebleken dat betrokkene niet meer woont op het adres 
waar hij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.

Een eventuele ambtshalve wijziging kan grote persoonlijke en/of financië-
le gevolgen hebben voor betrokkene. Een ieder die op de hoogte is van het 
huidige adres van onderstaande persoon, wordt dan ook verzocht contact 
op te nemen met de cluster burgerzaken van het gemeentehuis via tele-
foonnummer 0527-689868 of e-mail burgerzaken@urk.nl
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Beperking verspreiding drukwerk 
winkelgebieden

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 2.6 
van de Algemene plaatselijke verordening Urk 2018, is besloten het gehe-
le gebied van de binnenstraten bij het winkelcentrum Urkerhard, alsmede 
het gebied bij de winkelcentra De Hofstee en de BONI supermarkt aan te 
wijzen als openbare plaatsen waar het verboden is geschreven of gedruk-
te stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek te verspreiden dan wel 
openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken. Het besluit 
ligt ter inzage bij de Publieksbalie van het gemeentehuis. Eveneens ligt 
ter inzage een situatietekening waarop de aangewezen gebieden staan 
aangegeven.

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

Binnenkort weer op vakantie? 
Is uw reisdocument nog geldig? 
De reisbranche heeft momenteel te maken met een grote 
vraag naar last minutereizen vanwege de aankomende ver-
soepelingen. 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 min-
der mensen toelaten in het gemeentehuis. Dat kan zorgen 
voor langere wachttijden. 

Maak tijdig een afspraak
Als u hier te laat achter komt, dan kan een spoeddocument 
of zelfs een nooddocument nodig zijn. De kosten daarvan bedragen ongeveer 50 euro extra. Laat uw 
vakantieplezier niet te bederven en maak op tijd een afspraak voor het aanvragen van een paspoort of 
ID-kaart. Dit kan telefonisch, 0527-689868 of via https://afspraken.urk.nl/

HET GEMEENTEHUIS IS GESLOTEN EN TELEFONISCH NIET BEREIKBAAR 
OP MAANDAG 24 MEI, 2E PINKSTERDAG.

Wat is uw mening over de 
toekomst van Urk?
In de Omgevingsvisie maakt de gemeente keuzes over hoe Urk 
er in 2030 uitziet. Ook uw mening telt. Geef uw mening over de 
toekomst van Urk door de ingevouwen vragenlijst in te vullen. 
De vragenlijst kunt u inleveren bij het gemeentehuis Urk, Singel 
9, bij één van de lokale supermarkten of bij Het Dok, Vlechtt-
uinen 1. 
Ook kunt u de vragenlijst online in vullen via www.urk.nl/omge-
vingsvisie of via de QR-code. Door uw e-mailadres in te vullen 
maakt u kans op een cadeaubon van 25 euro. Bedankt voor 
het invullen!

Zomaar besmet
De ervaring van Yvonne Haaxman

“Al meer dan een jaar ben ik uiterst voorzichtig om niet in 
contact te komen met het coronavirus. Met de COPD-klach-
ten van mijn man, wil ik geen enkel risico lopen. Alleen maar 
thuis werken, geen bezoek aan en van vrienden, de visites 
aan mijn moeder en de verjaardagen van mijn broers slaan 
we over. Ook mijn schoonfamilie heb ik al ruim een jaar 
niet gezien. Onze schoonmaakhulp komt niet meer, geen 
logés meer via de organisatie Vrienden op de Fiets in huis 
en het boodschappen doen stel ik zo lang mogelijk uit. Alles 
om niet ziek te worden. Gelukkig hebben we ruimte in en 
rondom onze woning. Af en toe drinken buiten op ons terras 
samen met de buurman een bakkie koffie. Ook komen onze 
dochter Kelly en haar vriend Stefan af en toe. Vaak om de 
hond te brengen voor een weekje oppassen. 

Vorige week kwamen Kelly en Stefan bij ons om hun boot 
klaar te maken voor het vaarseizoen. Buiten druk in de 
weer met poetsdoeken en zeepsop. Tussendoor gezellig 
even babbelen en samen een kopje koffie drinken. Op dat 
moment kwam ook mijn broer even langs om iets te vragen. 
We zitten even met z’n vijven aan tafel. Uiteraard op enige 
afstand, maar het voelt alsof het normale leven enigszins 
terugkeert. Het einde is in zicht.

Totdat Kelly de volgende dag belt met de mededeling dat 
ze een beetje verkouden is en zich voor de zekerheid laat 
testen. Prima, dat is de beste weg. Wij maken ons geen 
zorgen. Maar maandagochtend krijgt ze het bericht dat ze 
besmet is met het coronavirus. Mijn man Roy en ik, Stefan 
en mijn broer moeten in quarantaine en laten zich testen. 
De volgende dag blijkt Stefan ook besmet. Na 2 dagen krijgt 

ook mijn broer klachten en test eveneens positief. Na vijf 
dagen quarantaine gaan mijn man en ik opnieuw naar de 
teststraat. Ik ben een beetje verkouden aan het worden, dus 
we wachten in spanning de uitslag af. 

Pats! Ja, hoor, ook ik ben positief. Omdat Roy zich nog 
steeds gezond voelt en negatief is getest, moet ik tenmin-
ste 5 dagen in isolatie. Ik trek me terug in de logeerkamer 
op de begane grond en verschijn alleen met mondkapje op 
andere plekken in het huis als het echt niet anders kan. Roy 
woont voorlopig op de bovenverdieping. We willen elkaar 
absoluut niet tegenkomen. Uiteindelijk blijkt Roy  toch ook 
aangestoken. En ook de vrouw van mijn broer is besmet. 
De klachten zijn gelukkig mild en medische hulp is voor 
ons overbodig. Ondanks dat we enkele weken geleden onze 
1e vaccinatie hebben gehad, voelen we ons bij vlagen erg 
moe en ellendig. Je kunt dus niet voorzichtig genoeg zijn. 
Wij hebben ondervonden hoe vervelend een coronabesmet-
ting kan zijn. Hou je echt aan de basisregels en geef corona 
geen kans! De beperkende maatregelen worden gelukkig 
steeds minder, maar het zal voor ons nog enige tijd duren 
om er ook echt van te kunnen genieten.”

Yvonne Haaxman werkt bij gemeente Urk en is herstel-
lend van het coronavirus.


