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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 15 juni 2020 
tot en met 22 juni 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uit-
gebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Waterhoen 18, 8322 CM Urk
Datum ontvangst: 17 juni 2020

Voor: het tijdelijk plaatsen van een 
 opslagruimte
Locatie: De Riepel 10c, 8321 MR Urk
Datum ontvangst: 19 juni 2020

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie: De Riepel 1s, 8321 MR Urk
Datum ontvangst: 22 juni 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de 
RIVM-maatregelen voor het coronavirus na telefoni-
sche afspraak worden ingezien bij de balie van het 
gemeentehuis. 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 15 juni 2020 
tot en met 22 juni 2020 de volgende omgevingsver-
gunningen hebben verleend: 

Voor: het bouwen van 
 22 appartementen 
Locatie: Beatrixstraat 43a-49d, 
 8322 GC Urk
Datum verzending: 18 juni 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel 
 en het wijzigen van de gevel
Locatie: Wijk 3-9, 8321 EW Urk
Datum verzending: 18 juni 2020

Voor: het realiseren van een 
 balkondeur 
Locatie: Wijk 6-24, 8321 VB Urk
Datum verzending: 18 juni 2020

Voor: het realiseren van een 
 balkondeur 
Locatie: Wimpel 15, 8322 DA Urk
Datum verzending: 18 juni 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 26 juni 2020 ter inzage bij de ba-
lie 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 be-
sluiten 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.

Extra raadsvergadering 
aanbeveling nieuwe 
burgemeester

Tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 2 
juli 2020 bespreekt de raad de aanbeveling voor de 
benoeming van de nieuwe burgemeester van Urk. 
Deze bijzondere vergadering vindt, na een korte open-
bare opening om 19.00 uur, in beslotenheid plaats.
Na de besloten bespreking over de bevindingen van 
de vertrouwenscommissie en stemming wordt in een 
openbaar deel van de vergadering de eerst aanbe-
volen burgemeesterskandidaat bekend gemaakt. De 
gemeenteraad draagt twee kandidaten voor aan de 
minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrela-
ties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één 
van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de 
aanbeveling van de raad, tenzij zich bijzondere om-
standigheden voordoen.
De Commissaris van de Koning in Flevoland, de heer 
Leen Verbeek, ontving 12 sollicitaties voor de bur-
gemeesterspost van Urk. De vertrouwenscommissie 
heeft vervolgens gesprekken gevoerd met de gese-
lecteerde kandidaten. De aanbeveling wordt gedaan 
op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde 
profielschets van de nieuwe burgemeester.
De vertrouwenscommissie bestaat uit de zes fractie-
voorzitters, de griffier als secretaris van de commissie, 
de interim-gemeentesecretaris en een wethouder in 
de rol van adviseur van de vertrouwenscommissie.
Mevrouw Ineke Bakker blijft als waarnemend burge-
meester aan totdat de nieuwe burgemeester is geïn-
stalleerd.

CAK int binnenkort 
abonnementstarief bij cliënten 
Inwoners van Urk die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) huishoudelijke hulp krijgen, betalen 
een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is in 2020 € 19 per maand. Door een technisch probleem bij het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK) konden nog geen facturen voor de eigen bijdrage verstuurd worden. Dit gebeurt de 
komende maanden. Dat betekent dat cliënten met terugwerkende kracht de eigen bijdrage moeten betalen. Wij 
vragen alle cliënten hiermee rekening te houden. Het CAK heeft hier alle cliënten al over geïnformeerd en met 
dit bericht informeert de gemeente u als cliënt hiermee ook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het CAK. 

Energieloket weer in 
gemeentehuis
Vanaf woensdag 1 juli 2020 is het Energieloket Flevoland om de week weer op de woensdagmiddag 
aanwezig in het gemeentehuis van Urk. Het spreekuur is alleen op afspraak. U kunt zich aanmelden via 
deze link op de website www.energieloketflevoland.nl. Het Energieloket neemt contact met u op voor 
een afspraak. 

Onderzoek naar 
vleermuizen op Urk 
Tot half september inventariseren medewerkers van Regelink Ecologie & Landschap vanaf nu het aantal 
vleermuizen in de gemeente Urk. Zij doen dit in opdracht van Provincie Flevoland. Met de resultaten van 
dit onderzoek wil de provincie duidelijk krijgen waar welke vleermuizen zitten en wat hun vliegroutes 
zijn. Het onderzoek vindt zowel overdag als in de nacht plaats. Heeft u vragen hierover? Kijk dan op de 
website van de Provincie Flevoland of neem telefonisch contact op via tel. 0320-265265.

Mobeye beveiliging 
Net als anderen Flevolandse gemeenten heeft Urk nu ook Mob-
eye beveiliging. Woningen waar (tijdelijk) niemand aanwezig 
is, bijvoorbeeld door vakantie, worden door de politie voorzien 
van dit slimme alarmeringsmiddel. Dit systeem vergroot de 
kans aanzienlijk dat een inbreker op heterdaad wordt aange-
houden. Vooral in buurten waar recent vaker ingebroken is. 

De samenwerking op het gebied van veiligheid met buurge-
meenten wordt steeds professioneler. Deze samenwerking 
tussen gemeenten, politie, openbaar ministerie en andere 
partners geldt voor onder andere het veiligheidsbeleid, de 
aanpak van ondermijning en nu ook de beveiliging van wo-
ningen en panden. 

Meer kans op heterdaad
De kans op inbraak is groter als er niemand aanwezig is. Mobeye is een alarmsysteem dat een woning 
of pand beveiligt tegen ongenode gasten. Op het moment dat het systeem beweging in de desbetref-

fende woning detecteert, wordt het direct geactiveerd en slaat 
het alarm. De Mobeye staat in directe verbinding met de politie. 
Hierdoor kan de politie sneller ter plaatse zijn, waardoor de pak-
kans op een woninginbreker wordt verhoogd.

Wat kunt u zelf doen?
De politie en gemeente investeren samen in het terugdringen 
van woninginbraken. Zelf kunt u ook het nodige doen om kans 
op inbraak te voorkomen. Denk aan sociale controle in uw eigen 
wijk, bijvoorbeeld door mee te doen aan de vele buurt Whats-
App-groepen binnen de gemeente of door een oogje in het zeil 
te houden als uw buren niet thuis zijn. Ook kunt u uw huis (be-
ter) beveiligen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Een mobeye aanvragen
Politie en gemeente Urk zijn op zoek naar bewoners die mee willen werken aan het Mobeye project. 
Wilt u meedoen en voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Meld u dan aan via e-mail mobeye-nop@
politie.nl In overleg met u wordt dan beoordeeld óf en op welke wijze het lukt om aan uw verzoek te 
voldoen. Deelname is kosteloos. 

Minimale voorwaarden
• U bent bij voorkeur minimaal één week afwezig c.q. met vakantie;
• Uw woning is nog niet aangesloten bij een alarmcentrale;
• Er is een sleutelhouder beschikbaar en bereikbaar tijdens een alarm;
• Huisdieren of sleutelhouders komen niet in de ruimte(n) waar de Mobeye staat.

Tips tegen woninginbraak 
https://www.politiekeurmerk.nl/


