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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de 
periode van 18 mei 2020 tot en met 25 mei 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingspro-
cedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het verplaatsen van de uitrit
Locatie: Rotholm 7, 8321 DG Urk
Datum ontvangst: 19 mei 20202

Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning
Locatie: Fitis 36, 8322 CH Urk
Datum ontvangst: 20 mei 2020

Voor: het verbouwen / renoveren van de boerderij
Locatie: Domineesweg 24, 8321 DZ urk
Datum ontvangst: 25 mei 2020

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Baak 9, 8321 DR Urk
Datum ontvangst: 25 mei 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RIVM-maatregelen voor het 
coronavirus na telefonische afspraak worden ingezien bij de balie van het ge-
meentehuis. Bel hiervoor met 0527-689868. De ingediende aanvragen kunnen 
tijdens kantooruren worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de 
periode van 18 mei 2020 tot en met 25 mei 2020 de volgende omgevingsver-
gunningen hebben verleend: 

Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Noorderzand 17, 8321 HZ Urk
Datum verzending: 18 mei 2020

Voor: het plaatsen van 7 vlaggenmasten
Locatie: Vormtweg 7d, 8322 NE Urk
Datum verzending: 19 mei 2020

Voor: het bouwen van een schuur / overkapping
Locatie: Wijk 2-17 en 18, 8321 EP Urk
Datum verzending: 19 mei 2020

Voor: het uitvoeren van graafwerkzaamheden 
Locatie: Arie de Witbrug (nabij) 8321 Urk
Datum verzending: 20 mei 2020

Voor: het bouwen van 39 appartementen
Locatie: Constantijnstraat 24a t/m 42a, 8322 GK Urk
Datum verzending: 20 mei 2020

Voor: het plaatsen van een overkapping in de voortuin
Locatie: Beatrixstraat 4, 8322 GC Urk
Datum verzending: 25 mei 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 mei 2020 
ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. In verband met de maatrege-
len 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 te-
gen 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 wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

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

Voor: Nieuwbouw fabriekshal met kantoor en showroom
Locatie: De Meer 3

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het feit dat de constructieve 
veiligheid van het gebouw nog niet akkoord is. Door dit besluit is de nieuwe 
uiterste beslisdatum: 15 juli 2020. Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van 
het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en bevat tenminste 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 bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB  Urk.  

Aanwijzing 
gehandicaptenparkeerplaats 
Boterbloemstraat

Burgemeester en wethouders van Urk hebben besloten om ten behoeve van een 
bewoner van de Boterbloemstraat een niet openbare parkeerplaats aan te wij-
zen. De parkeerplaats wordt gesitueerd op het wegdek ter hoogte van het pand 
Boterbloemstraat 8. Ter aanduiding zal een verkeersbord E6 met onderbord met 
kenteken worden geplaatst.

Verkeersbesluit en stukken, die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling, lig-
gen vanaf 26 mei 2020 gedurende zes weken tijdens kantooruren voor een ieder 
ter inzage bij de balie van het gemeentehuis aan de Singel 9 te Urk.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van 
publicatie een bezwaarschrift (voorzien van naam, adres, datum, handtekening, 
omschrijving van besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en redenen van be-
zwaar) indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 77, 
8320 AB, URK. U wordt verzocht op de brief “bezwaar” te vermelden. Tevens kunt 
u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 
8000 GB, ZWOLLE, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Commissievergaderingen 
2 en 3 juni 2020

Op dinsdag 2 juni vergadert commissie 1 en op woensdag 3 juni vergadert com-
missie 2. Dit gebeurt digitaal door de maatregelen rond het coronavirus. De ver-
gadering wordt live uitgezonden via de gemeentelijke website. De agenda staat 
op de website www.urk.nl, Bestuur en organisatie. 

Gemeentehuis gesloten op 
Tweede Pinksterdag 
Het gemeentehuis is in verband met 2e Pinksterdag niet bereikbaar op maandag 1 juni 2020.  
Zoals bekend, is het gemeentehuis in deze coronaperiode alleen geopend op afspraak.

De Adviesraad Sociaal Domein Urk zoekt 
drie nieuwe leden

Nieuwe noodverordening Flevoland, 
wat betekent dat voor Urk?
Vanaf 22 mei is er in Flevoland een nieuwe noodverordening van kracht, waarin de versoepelingen van het kabinet uitgewerkt worden. Wat betekent 
dat voor Urk?
• De toiletvoorzieningen bij de haven en het strand gaan weer open. Douche- en wasgelegenheden blijven gesloten.
• Musea en restaurants gaan per 1 juni a.s. weer open. Binnen mogen 30 gasten zijn. U moet reserveren en aan een tafel zitten. Daarnaast moet 

u 1,5 meter afstand houden. Op terrassen mogen meer dan 30 mensen zitten, mits zij aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand houden. Gasten 
uit 1 huishouden hoeven geen afstand te houden.

• De verwachting is dat kantines per 1 juli a.s. weer open gaan. In deze categorie vallen ook jeugdhonken en verenigingsgebouwen.
• Buurtbarbecues en tentenkampen zijn nog niet toegestaan. Omdat er een melding of vergunning voor nodig is, vallen deze activiteiten onder de 

evenementen. Deze zijn in elk  geval tot 1 september a.s. verboden.
Dit betekent dus ook dat de Urkerdag niet door kan gaan. Het verbod op samenscholingen is nog steeds van kracht en wordt ook op de zaterdag voor 
Pinksteren gehandhaafd! Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukke plaatsen.

De subsidiepot voor zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor 
woningen in bestaand gebied is leeg

De subsidiepot (€ 150.000,-) van zonnepalen en/of zonneceldakpannen voor woningen in bestaand gebied is leeg! U kunt geen gebruik meer maken 
van deze subsidie. Er is nog subsidie beschikbaar voor woningen in de Zeewijk en Oranjewijk
Voor de woningen in de Zeewijk en Oranjewijk geldt dat de woning vóór 1 januari 2018 moet zijn gebouwd. Nieuwbouwwoningen die ná 1 januari 
2018 zijn of worden gerealiseerd komen niet in aanmerking voor de subsidie. Kijk voor alle informatie op de website www.urk.nl.

Contact
Neem bij vragen en/of opmerkingen contact op met Linda Hakvoort van de gemeente Urk via telefoonnummer 0527-689868 of stuur een e-mail 
naar zonneregeling@urk.nl

De gemeente Urk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Parti-
cipatiewet. Deze 3 wetten betreffen het brede sociale domein: de 
ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn, opvoeding en 
werk en inkomen.

De gemeente wil inwoners als partners betrekken bij de ontwikkelin-
gen in het sociaal domein en gezamenlijk zoeken naar oplossingen 
en goede werkwijzen. Daarvoor maakt de gemeente gebruik van een 
integrale adviesraad voor het sociaal domein. Deze Adviesraad Sociaal 
Domein wordt mede gevoed door alle belangenorganisaties die actief 
zijn in het sociaal domein. De Adviesraad denkt mee en adviseert het 
college van B en W gevraagd en ongevraagd op veel terreinen. Bij-
voorbeeld op het gebied van wonen, deelname aan de arbeidsmarkt, 
toegankelijkheid van openbare gebouwen, veiligheid voor inwoners, 
preventie en zorg bij verslaving, zorgbeleid voor openbare GGZ, open-
bare gezondheidszorg, jeugdzorg en participatie in de maatschappij.
De Adviesraad is op zoek naar nieuwe leden. De raad vergadert maxi-
maal 10x per jaar. 

Wilt u lid worden van de Adviesraad, dan vragen wij van u het vol-
gende:
•  u woont op Urk
•  u hebt voldoende tijd beschikbaar en bent gemotiveerd om een 

steentje bij te dragen
•  u weet wat zich in de samenleving afspeelt en wilt dat graag in-

brengen in beleid

•  u beschikt over enige (ervarings)kennis van het beleid of de uit-
voering van één of meer van de genoemde wetten of bent bereid 
u er in te verdiepen

Kandidaten mogen niet werkzaam zijn bij de gemeente Urk, geen lid 
zijn van de gemeenteraad, of werkzaam zijn als aanbieder van activi-
teiten/diensten op het terrein van de genoemde wetten.

Wat bieden we u?
•  een uitdagend lidmaatschap waarbij u iets voor de samenleving 

kunt betekenen.
•  goede inhoudelijke en secretariële ondersteuning;
•  een ruime vrijwilligersvergoeding

Interesse? 
Hebt u belangstelling voor de functie? Stuur dan voor 4 juni 2020 
uw brief met cv naar gemeente Urk, eenheid Dienstverlening, t.a.v. 
mevrouw D. Kramer-Kapitein via sollicitaties@urk.nl of per post naar 
Postbus 77, 8320 AB te Urk. 

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met: 
Michiel van den Berg, voorzitter (06)30585353
Riekelt Woort, secretaris (06)40919387

Sollicitatieprocedure 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats zo spoedig mogelijk na 4 juni 
2020.


