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Verleende 
APV- en DHW-
vergunningen
Het college van de gemeente Urk maakt be-
kend dat zij de volgende APV vergunningen 
heeft verleend:

Voor: Tijdelijke reclameborden 
voor collecte KWF
Datum en locatie: 24 augustus tot en met 7 
september 2020 op Urk
Datum verzending: 13 augustus 2020

De tijdelijke toestemmingen voor de uitbreidin-
gen van terrassen bij horecabedrijven worden 
verlengd tot en met 17 oktober 2020.

Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken 
na de genoemde verzenddatum tegen deze 
besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift 
moet worden gericht aan de burgemeester of 
het college, Postbus 77, 8320 AB Urk. Wilt u 
de beslissing op uw bezwaar niet afwachten 
en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzienin-
genrechter om een voorlopige voorziening. Het 
adres van de voorzieningenrechter is, recht-
bank Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 
AA Lelystad. 

Verkeers-
maatregelen
Het college van burgemeester en wethouders 
van Urk besluit:

- door het plaatsen van verkeersborden E4 
van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief 
onderbord met de tekst ‘alleen voor ver-
gunninghouders’, direct ten noordwesten 
van de Arie de Witbrug parallel aan de 
Meep, een parkeerplaats gereserveerd 
voor voertuigen ten behoeve van het uit-
voeren van onderhoud aan de Arie de Wit-
brug aan te wijzen; 

Een situatieschets is in te zien bij de gemeente 
Urk.

Het college van burgemeester en wethouders 
van Urk besluit:

- door middel van het plaatsen van ver-
keersbord A1-30 van bijlage 1 van het RVV 
1990, een maximum toegestane snelheid 
van 30 km/uur in te stellen op de volgende 
locaties;
o op de Urkerweg, circa 150 meter ten 

oosten van de rotonde met de Meep;
o op de Urkerweg, circa 150 meter ten 

westen van de rotonde met de Meep;
o op het Toppad, circa 150 meter ten 

noorden van de rotonde met de Meep;
o op de Vliestroom, circa 100 meter 

ten westen van het kruispunt met de 
Meep;

o op de Marsdiep, circa 100 meter 
ten oosten van het kruispunt met de 
Meep;

o op de Meep, circa 100 meter ten zui-
den van het kruispunt met de Mars-
diep;

- door middel van het plaatsen van ver-
keersbord C1 en C16 van bijlage 1 van het 
RVV 1990, in combinatie met afzethekken, 
een geslotenverklaring in beide richtingen 
voor voertuigen, ruiters en geleiders van 
rij- of trekdieren en vee, een geslotenver-
klaring voor voetgangers, in te stellen op 
de volgende locaties;
o op de Meep en het naastgelegen fiets/

bromfietspad, direct ten zuiden van de 
rotonde met de Urkerweg (N351);

o op de Meep en het naastgelegen fiets/
bromfietspad, ter hoogte van de fiets-
oversteek direct ten noorden van het 
kruispunt met de Vliestroom;

- bovengenoemde maatregelen van kracht 
te laten zijn voor de duur van de werk-
zaamheden van 31 augustus tot en met 17 
oktober 2020, of zoveel korter als mogelijk 
dan wel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van ver-
keersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 
1990, in combinatie met afzethekken, een 
geslotenverklaring in beide richtingen voor 
voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of 
trekdieren en vee, in te stellen op de zui-
delijke rijbaan van de Urkerweg, circa 150 
meter aan weerszijde van de rotonde met 
de Meep;

- door middel van het plaatsen van ver-
keersbord D2 van bijlage 1 van het RVV 
1990, een gebod voor alle bestuurders het 
bord voorbij te gaan aan de  zijde die de pijl 
aangeeft in te stellen, circa 150 meter aan 
weerszijden van de rotonde met de Meep;

- door middel van het plaatsen van verkeers-
bord F5 en F6 van bijlage 1 van het RVV 
1990, een gebod in te stellen dat aangeeft 
dat bestuurders uit tegengestelde richting 
verkeer dat van deze richting nadert voor 
moeten laten gaan en tevens een verbod 
voor bestuurders door te gaan bij nadering 
van verkeer uit tegengestelde richting in te 
stellen op de noordelijke rijbaan van de Ur-
kerweg, circa 150 meter aan weerszijden 
van de rotonde met de Meep;

- drie laatstgenoemde maatregelen van 
kracht te laten zijn voor de eerste week 
van de werkzaamheden, beginnend op 31 
augustus 2020, of zoveel korter als moge-
lijk dan wel langer indien noodzakelijk.

Een situatieschets is in te zien bij de gemeente 
Urk.

Regeling kleinschalige 
energie-initiatieven weer open 
 Vanaf maandag 17 augustus 2020 is de regeling kleinschalige energie-initiatieven Flevoland weer opengesteld. 
De subsidie is bedoeld om inwoners te helpen om initiatieven voor energiebesparing, -opwek, -opslag en – dis-
tributie te ontplooien. Het gaat om lokale initiatieven die kunnen doorgroeien naar provinciaal niveau. Denk hierbij 
aan een voorlichtingsavond over energiebesparing voor een wijk, of aan het aardgasvrij maken van een straat. 
De regeling is breed opgezet en zeker niet beperkt tot de genoemde voorbeelden. De provincie wil vooral een 
beroep doen op de inventiviteit en maatschappelijke betrokkenheid van Flevolanders om oplossingen te vinden 
voor lokale uitdagingen op het gebied van de energietransitie. 

“Een belangrijke voorwaarde voor deze subsidie is wel dat het ideeën ondersteunt,” licht Vera Dam, directeur van 
de Natuur en Milieufederatie Flevoland toe. “Het is bedoeld als een zetje in de rug voor initiatieven. Aanschaf van 
producten valt buiten de regeling en ook aanvragen die een of twee huishoudens betreffen worden afgewezen. 
Maar als Flevolanders zelf creatieve ideeën hebben en collectief iets willen doen met bijvoorbeeld een straat of 
een wijk, dan is er budget.” 

Waarom deze subsidie? De provincie ziet graag dat er ook bottom-up mogelijkheden zijn om de energietransitie te 
versnellen. Een klein initiatief laten uitgroeien tot iets groters is precies de manier om de overgang naar duurzame 
energie mét draagvlak voor elkaar te krijgen. Want grootschalige projecten zijn doorgaans klein begonnen.  

Kortom, heeft u een idee of wilt u samen met anderen een initiatief van de grond krijgen? Neem een kijkje op 
de subsidiepagina van de provincie Flevoland of ga direct naar de aanvraagpagina voor subsidies. Heeft het uw 
voorkeur om zélf iets te doen aan energiezuiniger wonen? Dan kunt online het inzicht in uw woning verbeteren. 
Ook kunt u eens langs komen op een van de inloopspreekuren van het Energieloket Flevoland en bekijk wat de 
mogelijkheden voor u zijn. 

Heeft u een vraag? Wij beantwoorden deze graag.  
Kunt u niet langs komen bij een lokaal spreekuur, of is deze niet open? Wij staan u graag te woord: telefonisch 
0320-25 35 05 of via onze chatservice. Mailen kan ook via info@energieloketflevoland.nl  

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag.  
Energieloket Flevoland helpt!       

Hoe houden we het coronavirus 
buiten de deur?

18 augustus 2020

We moeten het coronavirus maximaal blijven controleren.
Per 19 augustus gelden aanvullende maatregelen.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Thuis mag je maximaal 6 personen
(exclusief kinderen t/m 12 jaar)
ontvangen. Dit geldt binnen, op het
balkon en in de tuin. 
Houd altijd 1,5 meter afstand van
elkaar.

Kom je terug uit een gebied met een
oranje reisadvies vanwege corona, 
dan ga je 10 dagen thuis in quarantaine.

Basisregels voor iedereen:

Bezoek thuis Thuisquarantaine

Houd 1,5 meter afstand 
binnen én buiten.

Was vaak je handen.

Werk zoveel mogelijk
thuis.

Vermijd te drukke 
plekken.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Ben je ook benauwd en/of heb

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Blijf thuis.

Laat je testen.


