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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 13 april 2020 tot en met 20 april 
2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor:  het plaatsen van een dakterras 
 aan de voorzijde van de woning 
Locatie: Wijk 7-28a, 8321 VL Urk
Datum ontvangst: 13 april 2020 (rectificatie)

Voor: het verbouwen/uitbreiden van de woning 
 en het wijzigen van het gebruik en 
 het plaatsen van een vlaggenmast
Locatie: Wijk 4-91, 8321 GH Urk
Datum ontvangst: 15 april 2020

Voor: het bouwen van een dakopbouw 
Locatie: Het Ruim 18c, 8322 AL Urk
Datum ontvangst: 20 april 2020

Voor: het plaatsen van een opslagcontainer
Locatie: Nagel 34, 8321 RG Urk
Datum ontvangst: 20 april 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RIVM-maat-
regelen voor het coronavirus na telefonische afspraak worden in-
gezien 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 13 april 2020 tot en met 20 april 
2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Kuil 25, 8322, Urk
Datum verzending: 15 april 2020

Voor: het bouwen van 5 rijwoningen
Locatie: Emmastraat 2-10, 8322 Urk
Datum verzending: 16 april 2020

Voor: het bouwen van 4 rijwoningen
Locatie: Emmastraat 12-18, 8322 Urk
Datum verzending: 16 april 2020

Voor: het bouwen van 5 rijwoningen
Locatie: Emmastraat 20-28, 8322 Urk
Datum verzending: 16 april 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 24 april 2020 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis 
te Urk. In verband met de maatregelen van het RIVM voor het co-
ronavirus 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 genoem-
de verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift 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.

Raadsvergadering

De gemeenteraad van Urk vergadert op donderdag 30 april 2020 
digitaal door de maatregelen rond het coronavirus. De vergadering 
wordt live uitgezonden via de gemeentelijke website. De agenda 
staat op de website www.urk.nl, Bestuur en organisatie. Op de 
gemeentepagina van vorige week stond vermeld dat de verga-
dering gepland stond op 23 april, maar de raad vergadert nu een 
week later. 

Gemeentehuis gesloten rond 
Konings- en Bevrijdingsdag
Het gemeentehuis is in verband met Konings- en Bevrijdingsdag niet be-
reikbaar op maandag 27 april en dinsdag 5 mei. Zoals bekend, is het ge-
meentehuis in deze coronaperiode alleen geopend op afspraak.

Geen kijkdag zwerffi  etsen 
bij Concern voor Werk 
Door de coronamaatregelen is er geen kijkdag voor gevonden fietsen bij Con-
cern voor Werk op donderdag 30 april 2020. Bent u uw fiets kwijt? Kijk dan ook 
eens op www.urk.nl/verloren-en-gevonden-voorwerpen

Minister Van Nieuwenhuizen: 
Rijbewijzen tijdelijk langer 
geldig
Door de COVID-19-maatregelen van het kabinet zijn de mogelijkheden om het 
rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de 
problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Wa-
terstaat) besloten dat er een tijdelijke oplossing komt: alle rijbewijzen die (zijn) 
verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020. Mensen 
die voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling, kunnen tot 1 juni 2020 blij-
ven rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor 
geen boete als ze staande worden gehouden. Kijk voor alle maatregelen op de 
website van de rijksoverheid of neem contact op met cluster Burgerzaken van 
de gemeente. 

Koningsdag = Woningsdag  
Sinds eind februari heeft Nederland te maken met het coronavirus. Het 
kabinet heeft maatregelen genomen om het coronavirus zoveel mogelijk 
tegen te gaan. Deze maatregelen hebben gevolgen voor evenementen en 
andere samenkomsten. Daarom gaan in heel Nederland en ook op Urk 
evenementen tot 1 september niet door. Dit is besloten omdat er grote 
risico’s zijn voor de volksgezondheid, vooral voor onze oudere en zwak-
kere medemens. Koningsdag 2020 gaat daarom in heel Nederland en ook 
op Urk niet op de traditionele manier door. Koningsdag is Woningsdag. Er 
zijn buiten op straat geen activiteiten rond Koningsnacht en –dag dit jaar. 
Dat betekent geen (tent)feest in de Koningsnacht en geen kleedjesmarkt. 
Geen koffieuurtje met gedecoreerden. Ook het brommerrijden aan het 
begin van Koningsdag op Urk gaat niet door. Caritas en gemeente Urk 
hebben een aangepast programma voor iedereen thuis gemaakt. Kijk 
naar de advertentie elders in deze krant wat er wel georganiseerd wordt.

Het college van burgemeester en wethouders van Urk doet een oproep 
aan alle inwoners van Urk.
“Laten we voor elkaar, onze kinderen, familie, vrienden en onze directe 
omgeving zorgen. Zeker ook rond Koningsdag. De coronacrisis beïnvloedt 
onze samenleving en bedreigt onze gezondheid. De aanpak van dit virus 
vraagt om vergaande maatregelen, die wij allemaal heel serieus moeten 

nemen. Daar moeten wij ook rekening mee houden op 
de dag dat wij eigenlijk feest willen vieren. In onze geza-
menlijke strijd tegen het coronavirus moeten we al een 
tijd zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken. Samen-
komen in grote groepen mag nu niet en sociale contacten 
moeten we zoveel mogelijk beperken. Hooguit 3 perso-
nen buiten ons eigen gezin om. We willen hiermee de ge-
zondheid van alle inwoners beschermen. Dat geldt voor 
ons allemaal en helaas ook op Koningsdag. Er is daarom 
in heel het land een noodverordening van kracht omdat het verboden 
is om in groepen samen te komen of bijeenkomsten te organiseren. De 
maatregel om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden 
geldt ook op straat. Als je deze regels overtreedt kun je een boete krijgen 
van maximaal € 4.350,- of een gevangenisstraf van maximaal drie maan-
den. Hier zal echt op gecontroleerd en bij overtreding beboet worden.

Het land verkeert in een crisis. Wij beleven samen moeilijke tijden. Het 
is heel vervelend dat we veel feesten nu niet kunnen vieren. Maar het is 
belangrijk om samen de verantwoordelijkheid te nemen. Maak het thuis 
gezellig en vier Koningsdag dit jaar in je  eigen gezin. Volg het aangepaste 
programma van Caritas en gemeente Urk online of via Omroep Flevoland. 

Neem je verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Spreek elkaar aan als de 
regels niet nageleefd worden. En ouders: let op je kinderen. Jullie doen 
het niet alleen voor jezelf, maar vooral voor jullie kwetsbare medemens: 
je bebe of bessien, oom of tante, nicht, neef, buurman of buurvrouw die 
een kwetsbare gezondheid heeft en dus extra vatbaar is voor het corona-
virus. Koningsnacht en –dag 2020 vieren we anders dan andere jaren, 
maar de volksgezondheid staat nu voorop. Wij rekenen op jullie. Een fijne 
Koningsdag toegewenst!”.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
Mail dan met email: gjk.kersjes@urk.nl.


