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Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 17 mei 2021 tot en 
met 24 mei 2021 de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend:

Voor: het bouwen van een schuur
Locatie: Het Ruim 18, 8322 AL Urk
Datum verzending: 18 mei 2021

Voor: het wijzigen van de verleende 
 vergunning  ten  behoeve van het 
 bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat 10, 
 8322 GJ Urk
Datum verzending: 19 mei 2021

Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: De Boeg 7, 8322 AZ Urk
Datum verzending: 20 mei 2021 

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 28 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 telefo-
nische afspraak. Bel hiervoor met tel. 0527-689868

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algeme-
ne 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 gemoti-
veerd, 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 ma-
ken bekend dat zij in de periode van 17 mei 2021 tot en 
met 24 mei 2021 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ont-
vangen:

Voor: het uitbreiden van bedrijfshallen
Locatie: Industrierondweg 24, 8321 DZ Urk
Datum ontvangst: 18 mei 2021

Voor: het wijzigen van de zijgevel
Locatie: Wijk 8-63, 8321 TK Urk
Datum ontvangst: 20 mei 2021

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RI-
VM-maatregelen voor het coronavirus na telefonische af-
spraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. 
Bel hiervoor met 0527-689868.

Kennisgeving verlenging 
beslistermijn
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie: Waaigat 9, 8321 MP Urk

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle toet-
singen met een positief resultaat zijn afgehandeld. Door 
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum: 7 juli 2021.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzen-
ding van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten-
minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar-
schrift dient te worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB  Urk.  

Verleende vergunning algemene 
plaatselijke verordening

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat 
hij de volgende vergunning heeft verleend:

Voor: Een terras bij Bakkerij Bart
locatie: Ransuil op Urk
Datum verzending: 11 mei 2021

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algeme-
ne wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde 
verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester, 
Postbus 77, 8320 AB Urk.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel 
duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een 
voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningen-
rechter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 
8203 AA Lelystad. 

Verleende gedoogbeschikkingen op 
basis van de algemene plaatselijke 
verordening

Door de aanhoudende coronamaatregelen heeft de burge-
meester gedoogbeschikkingen verleend aan onderstaan-
de horeca-inrichtingen voor het tijdelijk uitbreiden van het 
terras. De uitbreiding is toegestaan tot 1 november 2021. 

• De Kombuis
• Het Haventje van Urk
• Havenzicht

Er is geen bezwaar mogelijk tegen gedoogbeschikkingen. 

Tentenkampen
Momenteel ontvangt de gemeente veel vergunningsaanvragen tot het organiseren van  ten-
tenkampen. Tentenkampen vallen onder een evenementenvergunning en zijn tot op heden niet 
toegestaan.
In  het scenario naar heropening samenleving van de Rijksoverheid zijn er op 1 en 22 juni twee 
besluitvormingsmomenten. De gemeente streeft er naar om in de week van 22 juni duidelijkheid 
te verschaffen wat wel en niet kan.

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

Nooit verwacht
De ervaring van Herma Radewalt
Sportief en goedlachs, zo kennen we Herma Radewalt 
op Urk. Met haar bedrijf Sportcentrum Keep Fit is ze 
een bekende verschijning op ons dorp. Op zakelijk 
niveau heeft ze al een jaar lang ‘last’ van corona, om-
dat de sportscholen op last van de overheid lange tijd 
dicht moesten. Tot begin april 2021 was ze zelf nog 
niet getroffen door het virus, tot ze opeens ‘positief’ 
bleek. ,,Ik weet nog steeds niet hoe ik het opgelopen 
heb, maar het is dus echt heel besmettelijk. En zeker 
niet zomaar een griepje!’’

Mondkapje dragen in winkels, anderhalve meter af-
stand bewaren, Herma deed én doet het allemaal. 
Toch liep ze een corona-besmetting op begin april, 
waarna ze bijna twee weken onder de wol moest. ,,Ik 
heb nog nooit in mijn leven zoveel geslapen. Ik had amper kracht om mijn ogen open te doen. Alleen maar 
slapen, slapen. Gelukkig heb ik het niet benauwd gehad, daar ben ik uiteraard dankbaar voor. Maar ik 
kon absoluut niets, heb in die tijd ook amper wat gegeten. Ik had nooit verwacht dat ik er zo’n last van 
zou hebben. Ik voel me altijd harstikke gezond en heb nergens last van normaal gesproken. Mijn collega 
Henny Verhoeff was ook besmet geraakt en die heeft het ook zo ervaren. Corona is echt niet zomaar een 
griepje, het kan best heel pittig zijn.’’ 
Ook na haar ziekbed heeft Herma wekenlang last gehouden van de effecten van corona. ,,Ik moest mijn 
energieniveau echt weer opbouwen. In het begin moest ik na een ochtendje werken ’s middags echt even 
plat. Nu gaat het gelukkig weer een stuk beter, maar dat heeft best even geduurd. Ik zie dat veel jeugd er 
minder last van heeft, maar die kunnen natuurlijk wel weer andere, oudere mensen besmetten. Ik weet 
ook van mensen die inmiddels twee familieleden aan corona hebben verloren en dan praat je echt wel 
anders over hoe ernstig de ziekte wel of niet is.’’
In het sportcentrum gelden uiteraard nog steeds de maatregelen rondom corona, zo is er een gezondheids-
check, afstand houden en reserveren voor trainen is verplicht. Ook de vele jonge meiden die danslessen 
volgen, dienen rekening te houden met de beperkingen. ,,Ik snap best wel dat het moeilijk is om hier nog 
steeds rekening mee te houden, maar we doen het tenslotte niet alleen voor onszelf. Ook voor elkaar, 
mensen die kwetsbaar zijn, die niet gevaccineerd kunnen worden bijvoorbeeld. Bij mij was het vervelend, 
maar ik heb gelukkig niet op de IC gelegen. Stel je voor dat iemand waar je van houdt in het ziekenhuis 
beland hierdoor, dat wil je toch echt niet? Hou je daarom aan de basisregels en geef corona geen kans!”

Herma Radewalt is eigenaar van Sportcentrum Keep Fit.

Fors minder inkomen 
door corona? Vraag de 

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten 

(TONK) aan. 

Kijk op www.urk.nl/tonk 
voor meer informatie. 


