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Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 4 mei 2020 tot en met 11 mei  2020 de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitge-
breide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een schuur/overkapping/
 erfafscheiding
Locatie:  Beatrixstraat 7, 8322 GC Urk
Datum ontvangst: 8 mei 2020

De ingediende aanvraag is in verband met de RIVM-maatregelen voor 
het coronavirus na telefonische afspraak in te zien bij de balie van het 
gemeentehuis. Bel hiervoor met 0527-689868.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 4 mei 2020 tot en met 11 mei 2020 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat 8, 8322 GJ Urk
Datum verzending:  6 mei 2020

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie:  Zuidoostrak 8, 8321 MA Urk
Datum verzending: 11 mei 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
15 mei 2020 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, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift 
moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Ambtshalve wijziging 
adresgegevens 

Het college van burgemeester en wethouders van Urk maakt bekend 
dat het voornemens is de adresgegevens van onderstaande personen 
ambtshalve te wijzigen in: ´Vertrokken naar onbekend´. Uit onderzoek 
is gebleken dat betrokkenen niet meer wonen op het adres waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Een 
eventuele ambtshalve wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële 
gevolgen hebben voor betrokkenen. Een ieder die op de hoogte is van 
het huidige adres van onderstaande personen, wordt dan ook verzocht 
contact op te nemen met cluster burgerzaken van het gemeentehuis 
via tel. 0527-689868 of e-mail burgerzaken@urk.nl

Naam Geboortedatum Datum publicatie

Eva van den Berg 07-07-1998 14-05-2020

Wioletta Katarzyna Bojanowska 11-01-1974 14-05-2020

Belanghebbenden kunnen tot vier weken na de verschijningsdatum 
van deze krant en publicatiedatum op de website alsnog adresaangifte 
doen of hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders, Singel 9, 8321 GT Urk

Openingstijden 
gemeentehuis rond 
Hemelvaartsdag 
Het gemeentehuis is donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 
gesloten en telefonisch niet bereikbaar in verband met Hemel-
vaartsdag. Maandag 25 mei vanaf 08.45 uur beantwoorden wij 
uw telefoontjes weer. De balie van het gemeentehuis is door het 
coronavirus alleen geopend op afspraak. 

Kent u iemand die een lintje verdient?

Herdenking bij het Vissersmonument 
geannuleerd wegens coronavirus

Zwembad ’t Bun gaat weer open
Door de versoepeling rond de maatregelen voor het coronavirus, 
heeft het kabinet besloten dat ook de zwembaden weer open mo-
gen voor publiek. Ook op Urk kan in stappen weer gebruik gemaakt 
worden van zwembad ’t Bun. Hieronder leest u wat u wanneer weer 
kunt doen: 

1. Op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 
 gaat ’t Bun weer open
 Donderdag 14 mei, 06.30-09.00 uur: Vroege Vogels zwemmen  
 16.00-18.00 uur: Zwemlessen aan kinderen 
 Vrijdag 15 mei, 14.00-18.00 uur: A, B en C zwemlessen
2. Maandag 18 mei t/m zaterdag 23 mei
 Maandag 18 mei t/m woensdag 20 mei, 07.15-08.15 uur 
 en 16.00-18.00 uur:  Zwemlessen aan kinderen

 Dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei, 06.30-09.00 uur: 
 Vroege Vogels zwemmen 
 Donderdag 21 mei (hemelvaart), vrijdag 22 mei en zaterdag 23 

gesloten
3. Maandag 25 mei gaat ’t Bun open 
 voor de meeste doelgroepen
 Dit is met een beperkt aantal bezoekers toegestaan. Zodra er 

meer bekend is over het exacte aantal informeren we u hierover 
via de website. 

4. Tot 1 juni 2020 kan er nog niet recreatief gezwommen 
 worden in ’t Bun
 Zodra er meer duidelijkheid is over het toegestane bezoekers-

aantal informeren we u hierover ook via de website. 

Zwemclub ZCU’78 is momenteel nog in overleg over een startdatum. 

Alle bezoekers van het zwembad moeten zich houden aan de regels 
voor zwemmers van het RIVM. De douches en toiletten zijn nog ge-
sloten. Hier kunt u dus geen gebruik van maken. Houd ook in het 
zwembad 1,5 meter afstand en blijf thuis als u zich ziek voelt. Volg 
altijd de instructies op van het zwembadpersoneel. Alle RIVM-regels 
staan op de website van zwembad ’t Bun: zwembadurk.nl en zijn te 
vinden in het zwembad. 

Heeft u vragen? Kijk op de website van het zwembad of bel 0527- 
682488 of e-mail: info@zwembadurk.nl

Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ kunnen beantwoorden. 
Ook op Urk zetten mensen zich voor vele doelen in. Denk aan de 
vele vrijwilligers die langdurig actief zijn binnen allerlei organi-
saties op sociaal-maatschappelijk gebied.

Het gaat niet alleen om bestuurders, maar ook om mensen die door 
hun inzet verenigingen draaiend houden en organisaties toegankelijk 
maken voor de samenleving. Deze mensen kunnen in aanmerking 
komen voor een Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met 
(langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan 
moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daarvoor 
zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

Hoe dient u een voorstel voor een koninklijke onderscheiding in?
Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking 
laten komen? Neem dan eerst contact op met het gemeentehuis op 
Urk. De medewerker die de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aan-
geven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Ko-
ninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk 
moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens 
beginnen. Wanneer die klus geklaard is, dient u het voorstel in bij de 

burgemeester. Voor de Lintjesregen 2021 moet de aanvraag compleet 
zijn ingediend bij de gemeente voor 1 juli 2020.

Contact
Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact op met het be-
stuurssecretariaat, tel. (0527)  689868 of kijk op de website www.
lintjes.nl.

Ter nagedachtenis aan hen die op zee zijn gebleven, organiseert 
de gemeente Urk jaarlijks de herdenking bij het Vissersmonu-
ment. Deze vindt elk jaar plaats op de zaterdag voor Hemelvaart. 

Door het coronavirus gaat de herdenking in mei dit jaar niet door. 
Alle evenementen zijn landelijk tot 1 september geannuleerd. Ook wij 
volgen hierin de richtlijnen van het kabinet en het RIVM voor de volks-
gezondheid. Jaarlijks nemen veel families en het Urker mannenkoor 
‘Hallelujah’ deel aan de herdenking in het Kerkje aan de Zee en bij het 

Vissersmonument. De bijeenkomst, de bloemlegging en de ontmoe-
ting na afloop maken de  herdenking waardevol. 

Dit jaar kunnen we door de maatregelen niet gezamenlijk herden-
ken op de zaterdag voor Hemelvaart. De volksgezondheid is op dit 
moment de eerste prioriteit. Hopelijk kunnen we in 2021 weer met 
elkaar samenkomen op de gebruikelijke manier en een waardige 
herdenking houden.   


