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Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 24 mei 2021 tot en 
met 31 mei 2021 de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend:

Voor: het plaatsen van een voorportaal
Locatie: De Akkers 28, 8321 BT Urk
Datum verzending: 26 mei 2021

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Vlet 13, 8322 EH Urk
Datum verzending: 26 mei 2021

Voor: het herbouwen van een woning
Locatie: Wijk 2 63, 8321 ES Urk
Datum verzending: 26 mei 2021

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 4 juni 2021 ter inzage bij de balie van het ge-
meentehuis te Urk. In verband met de maatregelen van het 
RIVM voor het coronavirus kan dit alleen na een telefoni-
sche afspraak. Bel hiervoor met tel. 0527-689868

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde ver-
zenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift 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 24 mei 2021 tot en 
met 31 mei 2021 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ont-
vangen:

Voor: het wijzigen van de gevels
Locatie: Wijk 4 75d, 8321 GG Urk
Datum ontvangst: 25 mei 2021

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Wijk 7 74, 8321 TB Urk
Datum ontvangst: 28 mei 2021

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Noorderzand 20, 8321 HZ Urk
Datum ontvangst: 29 mei 2021

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Staartweg 7d, 8322 NA Urk
Datum ontvangst: 31 mei 2021

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: De Reede 42, 8321 DB Urk
Datum ontvangst: 31 mei 2021

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

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

Jong, maar kwetsbaar

Wegwerkzaamheden 
aan de Vlaak
In opdracht van de gemeente Urk start de aannemer op maandag 14 juni a.s. 
met de reconstructie van de Vlaak. De werkzaamheden duren naar verwachting 
tot 9 juli 2021. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het asfalteren van 
de rijbaan en het aanbrengen van een stuk riool in kruispunt Vlaak/Nagel.  

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid d.m.v. omleidingsbor-
den via Urkerweg, Ransuil, Nagel en Staartweg. 

Bushaltes
Connexion rijdt tijdens de werkzaamheden een andere busroute. De haltes aan 
de Ransuil, Winkelcentrum Urkerhard en Vlaak  komen tijdelijk te vervallen. Ter 
hoogte van halte Rotholm wordt een tijdelijke bushalte in gebruik genomen. 

Informatie
In het nieuwsbericht op www.urk.nl/reconstructie-vlaak is een overzichtste-
kening te zien waarop de werkzaamheden, de omleidingsroute en de tijdelijke 
bushaltes zijn aangegeven.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de 
projectleider, de heer D. Goedendorp via tel. (0527) 689868.

Hoe wordt Urk aardgasvrij?
Doe mee aan de online bijeenkomst op 22 juni!

Voor een aardgasvrije en duurzame toekomst op Urk werkt de gemeente aan 
een plan, de Transitievisie Warmte. Daarin komt te staan hoe we op weg gaan 
naar een aardgasvrij Urk in 2050. Welke warmteoplossing past het beste in de 
woningen en wat is het juiste moment voor een wijk om van het aardgas af te 
gaan. Op dinsdag 22 juni houden we een digitale informatiebijeenkomst. Hierin 
geven we uitleg over eerste uitwerkingen hoe we denken Urk aardgas vrij te 
maken. We zijn benieuwd naar uw gedachten bij een aardgasvrij Urk en wat u 
vindt van de gedachten die gepresenteerd worden. Reserveer dinsdagavond 22 
juni in uw agenda. Binnenkort volgt meer informatie.

Vragenlijst Toekomst van Urk
De vragenlijst over de toekomst van Urk wordt 
al veel ingevuld! Ook op de papieren vragen-
lijst krijgen we veel reacties. 

Heb jij hem al ingevuld? Dit kan via de QR-co-
de. Inleveren van de papieren vragenlijst kan 
bij de gemeente of plaatselijke supermarkt.
Voor meer informatie: 
www.urk.nl/omgevingsvisie

Compostdag 
zaterdag 5 juni 
Op zaterdag 5 juni van 08.30 tot 12.30 uur is de 
jaarlijkse compostactie op de gemeentewerf aan de 
Noorderzand 24 in Urk. U kunt dan maximaal twee 
gratis compostzakken halen. Bent u op 5 juni verhin-
derd? Maak dan in de week van 7 t/m 11 juni een 
afspraak via tel.nr.  0527 68 98 68. Let wel, zolang 
de voorraad strekt! Kijk op www.urk.nl/compostdag 
voor meer informatie.

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 wachttijden.

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

Al bijna acht jaar kampt de 20-jari-
ge Gemma Brands nu met gezond-
heidsklachten, waarvan ze de laat-
ste vier jaar weet dat het gaat om 
de ziekte van Lyme. Het leven van 
Gemma ziet er heel anders uit dan 
dat van een gemiddelde twintiger, 
vooral ook tijdens deze coronacri-
sis. De meeste twintigers met een 
goede gezondheid zijn niet zo bang 
voor een besmetting. Dit geldt niet 
voor Gemma Brands. 

‘’Het is jarenlang zoeken geweest naar 
wat er nou eigenlijk met mij aan de 
hand was.’’ Slechte periodes werden 
gevolgd door betere periodes. ‘’Tij-
dens mijn middelbareschooltijd ging 
het eigenlijk best goed, omdat ik dat 
heb doorgebracht op speciaal voortge-
zet onderwijs voor chronisch zieken.’’ 
Enthousiast en vol goede moed begint 

Gemma daarna ook met een regulie-
re mbo 4-opleiding. ‘’Alleen dat ging 
totaal niet, waardoor ik mijn opleiding 
niet heb kunnen afronden en ik ook 
niet kan werken.’’ 
Ondanks alles probeert Gemma er 
het beste van te maken. Haar hoofd-
klachten zijn vermoeidheid, spier- en 
gewrichtspijnen en hevige buikpijnen. 
‘’Ik probeer door de week een gewoon 
ritme aan te houden met regelmaat in 
mijn dag. Als ik op een dag iets onder-
neem of een activiteit heb, weet ik dat 
ik daar de volgende dag op moet in-
leveren’’. Lichtpunt in Gemma’s week 
zijn de zeekadetten op zaterdag: ‘’Daar 
spaar ik echt energie voor, al weet ik 
dat ik dat de volgende dag moet be-
zuren’’.
Gemma heeft geen idee wat een co-
ronabesmetting met haar zal doen. 
Daar waar de meeste jongeren er 

wel goed doorheen komen en er niet 
zo ziek van worden, is besmet raken 
met corona een angstige gedach-
te voor Gemma. ‘Het coronavirus is 
ook zo ongrijpbaar. Je hoort verhalen 
van gezonde en heel fitte mensen die 
weken ziek zijn en er soms maanden 
klachten aan overhouden. Anderzijds 
hoor je ook verhalen van mensen met 
een kwetsbare gezondheid die weinig 
tot geen klachten hebben. Wat bete-
kent een besmetting dan voor mij, met 
mijn zwakke weerstand?’ Daarom doet 
Gemma ook haar uiterste best om een 
besmetting te voorkomen.
Een tijdje geleden testte Gemma’s 
vader positief op corona. Hij heeft zijn 
quarantaine uitgezeten in de game-
ruimte van haar broertje, zodat ze zo-
veel mogelijk afstand zouden hebben 
en Gemma niet besmet zou raken. 
‘’Ik begrijp wel dat dit voor de meeste 

mensen niet zo speelt, maar in mijn 
geval zijn de basismaatregelen heel 
belangrijk.’’ Ook Gemma merkt dat het 
wel lastiger wordt om alle regels strikt 
na te leven, vooral nu de coronacrisis 
al zolang duurt. ‘’Ik zie ook mijn vriend 
en familie weer iets vaker. Maar voor 
mij blijven de basismaatregelen van 
afstand houden, handen wassen en 
een mondkapje dragen wel heel be-
langrijk, ook omdat ik merk dat niet ie-
dereen zich daar meer aan houdt. Voor 
mensen met een kwetsbare gezond-
heid kunnen deze basismaatregelen 
écht verschil maken.’’


