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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 2 juni 2020 tot 
en met 15 juni 2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor:  het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie: Marsdiep 6, 8321 MC Urk
Datum ontvangst: 2 juni 2020

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 3-38, 8321 EX Urk
Datum ontvangst: 9 juni 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Damlaan 2, 8321 XC Urk
Datum ontvangst: 12 juni 2020

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

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 8 juni 2020 tot en 
met 15 juni 2020 de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend: 

Voor: het bouwen van een dakterras 
 aan de voorzijde
Locatie: Wijk 7-28a, 8321 VL Urk
Datum verzending: 9 juni 2020

Voor: het uitvoeren van meer en 
 minderwerk aan de woningen

Locatie: Margrietstraat 14-16, 8322 GT Urk
Datum verzending: 10 juni 2020

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Hooiland 52, 8321 CX Urk
Datum verzending: 10 juni 2020

Voor: het bouwen van een dakopbouw
Locatie: Het Ruim 18c, 8322 AL Urk
Datum verzending: 10 juni 2020

Voor: het plaatsen en schuur/
 overkapping/ erfafscheiding
Locatie: Beatrixstraat 7, 8322 GC Urk
Datum verzending: 11 juni 2020

Voor: het plaatsen van een overkapping 
Locatie: Wijk 4-122, 8321 GJ Urk
Datum verzending: 11 juni 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 19 juni 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 be-
vatten, 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 25 
juni 2020 digitaal door de maatregelen rond het co-
ronavirus. De vergadering wordt live uitgezonden via de 
gemeentelijke website. De agenda staat op de website 
www.urk.nl, Bestuur en organisatie. 

Tentenkampen, buurtbarbecues 
en de coronamaatregelen 
De tentenkampen kunnen door het coronavirus niet doorgaan. Op basis van landelijke regelgeving en 
de noodverordening van de veiligheidsregio Flevoland mogen er tot 1 september 2020 geen vergun-
nings- en meldingsplichtige evenementen worden georganiseerd. Tentenkampen vallen hieronder en 
zijn dus ook niet toegestaan. Het organiseren van een buurtbarbecue is ook niet toegestaan. 

Welke activiteiten zijn wel mogelijk?
Het plaatsen van een springkussen en het organiseren van kleinschalige (spel)activiteiten voor een 
kleine, besloten groep kinderen onder de 12 jaar is wel mogelijk. 
Wat is een besloten groep? 
Een duidelijk afgebakende groep; bijvoorbeeld alle kinderen uit 1 straat met bepaalde huisnummers, 
alle kinderen van 1 voetbalteam, alle kinderen uit 1 familie en dergelijke. 
Hoe groot is een kleine groep? 
Maximaal 20 kinderen gelijktijdig aanwezig, onder begeleiding van maximaal 5 volwassenen. De 
volwassenen moeten uiteraard 1,5 meter afstand van elkaar houden, volgens de richtlijnen van het 
RIVM.
Mogen er wegen afgesloten worden? 
Er mogen geen wegen en parkeervakken afgesloten of gebruikt worden. De activiteiten mogen alleen 
op het gras in plantsoenen plaatsvinden. 
Moet het organiseren van de activiteiten worden gemeld? 
Alleen het plaatsen van een springkussen moet u minimaal 5 werkdagen van tevoren melden via 
evenementen@urk.nl. Pas na toestemming mag u het springkussen plaatsen. 

Heeft u vragen over? Neem dan contact op via tel. 0527-689868 of via mail: evenementen@urk.nl.

Eikenprocessierups
In verschillende bomen op Urk zijn nesten van de eikenprocessierups aangetroffen. Dit dier kan een 
gevaar voor de gezondheid opleveren. De kleine haren van het insect kunnen na contact voor allergi-
sche klachten zorgen zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen en luchtwegen.

De gemeente Urk controleert de bomen langs wegen en locaties waar veel mensen passeren. Alle 
bomen waar een nest is aangetroffen worden door de gemeente Urk gemarkeerd met een lint. Ver-
volgens worden de nesten verwijderd. De eikenprocessierups geeft bij vervelling brandharen af. Bij 
klachten is het advies om naar de huisarts te gaan. Ook op internet is te vinden wat de klachten zijn 
en wat u dan moet doen. Meestal verdwijnen de klachten na enkele dagen.   
Heeft u vragen of wilt u een melding maken van een nest van de eikenprocessierups, neem dan 
contact op met de gemeente via tel. 0527-689868 of via WhatsApp 06-13567971. Meer informatie 
over de eikenprocessierups kunt u lezen op de website van GGD Flevoland. 


