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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 14 september 2020 tot en 
met 21 september 2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ont-
vangen:

Voor: het wijzigen van het gebruik
Locatie: Rotholm 93, 8321 DJ Urk
Datum ontvangst: 15 september 2020

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Het Rif 8, 8321 DS Urk
Datum ontvangst: 16 september 2020

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Christinastraat 34, 8322 GR Urk
Datum ontvangst: 17 september 2020

Voor: uitbreiden van de woning 
Locatie: Wijk 6-76, 8321 VD Urk
Datum ontvangst: 17 september 2020

Voor: het melden van brandveilig gebruik
Locatie: Almerelaan 18, 8321 JB Urk
Datum ontvangst: 17 september 2020

Voor: het bouwen van een erker
Locatie: Makjan 3, 8321 ZB Urk
Datum ontvangst: 17 september 2020

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Damlaan 15, 8321 XC Urk
Datum ontvangst: 18 september 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RI-
VM-maatregelen voor het coronavirus na telefonische af-
spraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. 
Bel hiervoor met 0527-689868.

Op donderdagmiddag 1 oktober 2020 wordt de heer Cees 
van den Bos officieel geïnstalleerd als burgemeester van 
de gemeente Urk. Tijdens een buitengewone raadsverga-
dering wordt Cees van den Bos beëdigd door de heer Leen 
Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland. Deze 
raadsvergadering vindt plaats in de Koningshof. 

Uiteraard vindt de installatie van Cees van den Bos plaats 
binnen de coronamaatregelen. Dat betekent 1,5 meter af-
stand houden en een beperkt aantal genodigden. U kunt de 
installatie daarom volgen via de livestream op onze website 
www.urk.nl. In verband met het coronavirus zal er geen re-
ceptie plaatsvinden maar zal Cees van den Bos de komen-
de periode diverse organisatie en instellingen bezoeken en 
nader kennis met hen maken. 

Gemeenteraad en college van burgemeester en wethou-
ders van Urk,

Ineke Bakker, burgemeester
Rick Verhoeff, griffier

Burendag op Urk, wat zijn 
de landelijke richtlijnen voor 
Burendag en buurtfeesten?
In 2020 vieren we Burendag op 26 september. Dit jaar is Burendag wel net 
iets anders dan anders; we houden 1,5 meter afstand en we vieren het op 
een veilige manier, voor de deur! Dit is de landelijke richtlijn voor het vieren 
van Burendag dit jaar door het coronavirus. 

Comeback coronavirus
Helaas is het coronavirus nog steeds onder ons en voor onze veiligheid moe-
ten we hier rekening mee houden. Premier Rutte heeft vorige week tijdens de 
persconferentie op 18 september hierover het volgende gezegd: “Het virus is 
bezig met een comeback. De situatie is zorgelijk, neem de basisregels weer 
in acht”.

Momenteel zijn er veel besmettingen bij familiebijeenkomsten, verjaardags-
feestjes, buurtborrels en vriendengroepen. Dus overal waar mensen elkaar 
goed kennen en elkaar voldoende vertrouwen om handen te schudden, 
knuffelen, en op minder dan anderhalve meter met elkaar samenzijn in een 
ruimte. Wat onder elkaar misschien veilig voelt, is dus feitelijk schijnveilig-
heid. De belangrijkste aanscherping is daarom dat we iedereen het zéér, zéér 
dringende advies geven thuis voorlopig geen feestjes, borrels en andere bij-
eenkomsten voor grote groepen te organiseren. Als je met een grotere groep 
samen wilt zijn, is het advies om dit in een horecazaal te doen. Daar is meer 
ruimte en heb je een vaste zitplaats waardoor de anderhalve meter ook beter 
aan te houden is. 

Geen vergunning voor een buurtfeest tijdens Burendag
De gemeente Urk heeft besloten dat, gelet op het dringende advies van pre-
mier Rutte en het toenemende aantal corona besmettingen, de viering van 
Burendag alleen volgens de landelijke richtlijn mag gebeuren. De gemeente 
Urk geeft geen evenementenvergunningen af voor evenementen zoals buurt-
borrels en vriendengroepen. Dit betekent dat Burendag alleen volgens de 
landelijke richtlijn voor de deur gevierd mag worden. Op de website www.
burendag.nl staan veel tips hoe u Burendag op een leuke manier voor de deur 
kan vieren. Kijk hierop voor leuke ideeën. Wij wensen u een fijne en vooral 
veilige Burendag toe!

Installatie Cees van den Bos 
als burgemeester van Urk


