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Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 

heb je koorts? Dan moeten 

alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
 vanaf 1 juni

.

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.

Gemeentenieuws

Gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT  Urk

Postadres
Postbus 77, 8320 AB  Urk

Telefoonnummer 
(0527) 68 98 68

E-mail 
gemeente@urk.nl

WhatsApp
(06) 13567971

3 september 2020

In de winkel of op de markt? Houd rekening 
met de coronamaatregelen

Open monumentendag op 12 september 2020 – 
anders dan anders 

Al een half jaar moeten we rekening houden met de basisregels rond het corona-
virus. 

Bent u klant of ondernemer? We hebben er allemaal mee te maken. Daarom vragen 
wij u allemaal nadrukkelijk om alert te blijven en rekening te blijven houden met de 
coronamaatregelen in en om de winkels en op de markt. 

Veilig winkelen én veilig werken
We verzoeken u als klant om drukte te blijven vermijden. Kom zoveel mogelijk alleen 
en op rustige momenten. Zie het boodschappen doen niet als een gezellig uitje, hoe 
jammer dat ook is. En blijf steeds 1,5 meter afstand houden. Ook doe ik een beroep 
op het organisatievermogen en de flexibiliteit van u als ondernemer om de geldende 
coronamaatregelen te bekijken en waar nodig aan te scherpen in uw winkel. Zo 
kunnen klanten veilig winkelen en medewerkers veilig werken. 
Tips op www.cbl.nl en www.rivm.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen? 
E-mail onze veiligheidscoördinator G.J.K. Kersjes via gjk.kersjes@urk.nl 

We rekenen op de medewerking van iedereen. 
Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

De burgemeester van Urk, Ineke Bakker
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Elk jaar organiseren we op de tweede zaterdag van september de Open Monumentendag, dit jaar op 12 september. Door de huidige situatie rond het 
coronavirus en met name de 1,5 meter afstand maatregel, is een veilige openstelling van alle monumenten dit jaar niet mogelijk. Hieronder leest u hoe 
wij als Open Monumentendag op Urk met inachtneming van de coronaregels organiseren.  

Wat kunt u zien en doen op Urk?
• U kunt een wandel- en fietsroute volgen die gratis verkrijgbaar is bij Tourist Info tussen 10.00 en 16.00 uur. Deze route geeft niet alleen de 

mogelijkheid het oude dorp te bezichtigen, maar laat ook zien hoe mooi de omgeving van Urk is. De monumenten zijn door de coronamaatre-
gelen niet geopend voor het publiek. U fietst of wandelt erlangs. Zo kunt u op een veilige manier toch een route fietsen of wandelen langs alle 
monumenten.

• Museum ‘Het Oude Raadhuis’ is geopend van 10.00 tot 16.00 uur volgens de RIVM-richtlijnen. Het museum is tegen een gereduceerd tarief 
van € 2,- toegankelijk.

• ‘De Oude Bakkerij’ (winkel en restaurant) is geopend tijdens de normale openingstijden en volgens de RIVM-richtlijnen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tourist Info Urk, tel. (0527) 684040.


