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Ingediende aanvragen voor 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 16 maart 2020 tot en met 23 maart 
2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het realiseren van een mantelzorgwoning
Locatie: Staartweg 15, 8322 NA Urk 
Datum ontvangst: 17 maart 2020

Voor: het gedeeltelijk veranderen van een pand
Locatie: Het Spijk 6, 8321 WT Urk
Datum ontvangst: 19 maart 2020

Voor:  het plaatsen van een speeltoestel
Locatie: Kamperzand 4, 8321 PC Urk
Datum ontvangst: 19 maart 2020

Voor: het plaatsen van een dakterras met hekwerk
Locatie: Wijk 7-28a, 8321 VL Urk
Datum ontvangst: 19 maart 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Wijk 1-82, 8321 EN Urk
Datum ontvangst: 23 maart 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RIVM-maat-
regelen door het coronavirus na telefonische afspraak worden 
ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 
0527-689868.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van  16 maart 2020 tot en met 23 maart 
2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het plaatsen van een rookcontainer 
 en een rookvernietiger 
 (met instandhoudingstermijn)
Locatie: Industrierondweg 24, 8321 EC Urk
Datum verzending: 19 maart 2020

Voor: het plaatsen van een mobiele unit 
 afvalwaterzuivering
Locatie: Schulpengat 8, 8321 WC Urk
Datum verzending: 19 maart 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 27 maart 2020 ter inzage bij de balie van het gemeente-
huis 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, Post-
bus 77, 8320 AB Urk.

Kennisgeving Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht
Ontwerpbesluit 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning 
onderdeel milieu te verlenen voor:

Omschrijving: buiten openingstijden van de shop tanken 
 van vloeibare brandstoffen 
Aanvrager: ENVIEM Retail B.V.
Locatie: Urkerweg 1 in Urk

Ter inzage
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn 
vanaf donderdag 26 maart 2020 tot en met woensdag 6 mei 
2020 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van  Urk, Sin-
gel 9 te Urk. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoon-
nummer: 0527 689868.

Zienswijzen 
Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan ie-
dereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schrifte-
lijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag 
p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), 
Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden 
ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de 
zienswijzen zijn gericht en een motivering bevatten. Voor het ge-
ven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de 
OFGV telefoonnummer: 088 - 63 33 000 een afspraak worden 
gemaakt. Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit 
worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze 
hebben ingediend of door belanghebbenden aan wie redelijker-
wijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben inge-
bracht tegen het ontwerpbesluit.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevings-
dienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via tel. 088-63 33 000 of 
e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2019-008911

Dienstverlening gemeente op 
afspraak door coronavirus
De dienstverlening van de gemeente Urk blijft beschikbaar voor inwoners. Door het coronavirus is de dienstverlening 
tijdelijk anders. Wij volgen het RIVM-advies en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te 
beperken. Hieronder leest u wat dat voor u betekent. 

• U kunt dagelijks bij ons terecht op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0527-689868 of via 
WhatsApp: 06 13567971. Vermeld tijdens de afspraak waar u voor komt en geef uw naam en geboortedatum 
door. Heeft u verkoudheidsklachten? Verplaats of annuleer uw afspraak dan. 

• Wij verzoeken u zoveel mogelijk met pin te betalen. 
• U kunt veel zaken ook digitaal regelen via www.urk.nl. Op deze website staat een overzicht wat online beschik-

baar is, bijvoorbeeld aangifte van geboorte, huwelijk en verhuizing.  

Voor alle overige vragen over bijvoorbeeld zorg, inkomen, afval en huwelijken verwijzen wij u graag door naar onze 
website. Of neem telefonisch contact met ons op. 
Als er iets verandert in onze dienstverlening, dan laten we u dat weten via de krant, onze website en social media.

Evenementen en het coronavirus
Het Coronavirus heeft helaas ook effecten op de Evenementenkalender van Urk. Door de aangescherpte maatregelen 
van het kabinet en het RIVM worden alle  bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland afgelast. Dat 
geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, sportclubs en sportwedstrijden. 
Ook alle activiteiten rond 75 jaar bevrijding, Koningsdag en 5 mei worden hierdoor afgelast.
De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 1 juni.  

De meest actuele uitingen treft u aan op de site van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoor-
den#aanpak). Houd u deze site goed in de gaten voor de meest actuele informatie.

Vragen?
Wij doen er alles aan om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 
De evenementencoördinator van Urk kunt u mailen via a.edink@urk.nl 

Evenementenkalender
In verband met diverse verschuivingen op de kalender behandelen wij aanvragen in het algemeen als volgt:
1.  Evenementen die al een definitieve plek op de kalender hadden toegewezen, krijgen de 1e mogelijkheid om 

een nieuwe datum aan te vragen. De gemeente Urk zal deze wijzigingen bespreken, coördineren en zo spoedig 
mogelijk terugkoppelen.

2.  Nieuwe aanvragen nemen wij – zoals altijd – in behandeling, maar de verwachting is dat terugkoppeling (door 
diverse verschuivingen en afwegingen) wat langer zal duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw 
begrip.

Wij wensen u en alle stakeholders veel sterkte in deze moeilijke tijden en doen er alles aan om zoveel mogelijk (ge-
annuleerde) evenementen te laten plaatsvinden later dit jaar.

Versnipperactie en Compostdag geannuleerd/
extra maatregelen milieustraat
In heel Nederland gelden verscherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom gaan 
de Compostdag en de versnipperactie op zaterdag 28 maart 2020 niet door. 

Extra maatregelen bij milieubrengstation door coronavirus
Het milieubrengstation van Sortas is vooralsnog geopend volgens normale openingstijden. Om de kans op versprei-
ding van het coronavirus te beperken zijn er extra maatregelen getroffen. Houd bij uw bezoek rekening met de 
volgende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen:
• Houd u aan de regel van 1,5 meter afstand
• Er mogen zich maximaal 3 personen melden bij de balie, houd daarbij rekening met 1,5 meter afstand
• U kunt alleen met pin betalen 
• Bij gezondheidsklachten verzoeken wij u ons milieubrengstation niet te bezoeken 

Kom alleen als het echt nodig is
Het is drukker dan normaal op het mileubrengstation. Houd u aan bovenstaande regels. Wij laten steeds een beperkt 
aantal bezoekers toe op de locatie. Dit om voldoende afstand tussen de personen op de locatie te kunnen bewaren.

Aanvullende 
maatregelen kabinet 
23 maart in verband 
met coronavirus 
Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding 
van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn 
tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. 
Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking 
en precisering.
Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid heeft minister de Jonge van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, mede namens minister van Justitie en Veiligheid Grapper-
haus, het veiligheidsberaad gevraagd de onderstaande maatregelen te treffen. In het 
veiligheidsberaad zijn de voorzitters van de Veiligheidsregio’s verenigd.

1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.
2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:

a.  wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen 
van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal

b.  samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaam-
heden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);

c.  uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
d.  samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatre-
gelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter 
afstand tot elkaar kan houden.

3.  Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook 
zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend 
zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.

4.  Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er 
geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan 
masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een 
uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar 
een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereis-
ten kan naleven.

5.  Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er 
geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en 
de 1,5 m afstand.

6.  Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden wor-
den gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de 
geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.

7.  Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder 
een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 
1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die 
een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als 
kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of 
voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

In de brief aan het Veiligheidsberaad is aangegeven dat maatregelen 2 en 3 moeten wor-
den opgenomen in een noodverordening. De maatregelen 4 tot en met 7 moeten zodanig 
in de noodverordening worden opgenomen dat handhaving mogelijk wordt indien dat 
noodzakelijk is.
De maatregelen genoemd onder 2 t/m 7 zullen uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwo-
gen.

Sportvelden 
gesloten door 
coronavirus
Het is verboden de velden te betreden om versprei-
ding van het coronavirus tegen te gaan.

LET OP ELKAARS GEZONDHEID!

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. 

Stop de verspreiding 
van het coronavirus

We krijgen het coronavirus alleen onder controle 
als iedereen het volgende doet:

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Schud geen handen. 

Hoest en nies in de 
binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Was vaker je handen.
Was je handen meerdere keren per dag met 

water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest.

Blijf zoveel mogelijk thuis.
Ga alleen naar buiten als dat nodig is. 

Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of 

voor een frisse neus. Doe dat niet met meer 

dan drie personen. Werk thuis als het kan. 

Heb je last van verkoudheid of koorts? 

Blijf dan thuis. Blijf ook thuis wanneer iemand 

anders in huis verkouden is en koorts heeft. 

Nodig geen bezoek uit. 

Houd 1,5 meter afstand. 
Het coronavirus verspreidt zich vooral door 

hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter 

afstand van anderen (twee armlengtes). 

Ook op straat, in de supermarkt en in het park. 

Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je 

anderen niet ziek maakt.

1,5 m.


