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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 21 september 2020 tot en met 28 septem-
ber 2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het verbouwen van opslagruimte tot woning
Locatie: Wijk 6-2, 8321 VA Urk
Datum ontvangst: 24 september 2020

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: De Akkers 15, 8321 BR Urk
Datum ontvangst: 28 september 2020

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Schelpenhoek 35, 8321 BK Urk
Datum ontvangst: 28 september 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RIVM-maat-
regelen voor het coronavirus na telefonische afspraak worden in-
gezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 0527-
689868.

Verleende 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 21 september 2020 tot en met 28 septem-
ber 2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het plaatsen van een reclamezuil
Locatie: Het Spijk 19, 8321 WT Urk
Datum verzending: 22 september 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
2 oktober 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. 
0527-68986
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen 
deze besluiten 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 be-
zwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

‘Aandacht voor elkaar’
De coronacrisis heeft veel impact op ons dagelijks leven. Voor velen van 
ons staat deze tijd in teken van ziekte, verdriet, teleurstellingen, overlijden 
of eenzaamheid. Deze periode is helaas nog steeds niet voorbij. Het is 
daarom heel belangrijk om hier bij stil te staan. 

Kabinet start ‘aandacht voor elkaar’
Op 6 oktober start het kabinet een periode van ‘aandacht voor elkaar’, 
waarin men elkaar een hart onder de riem kan steken. Een periode waarin 
we tot het einde van dit jaar als Nederlanders meer aandacht hebben voor 
elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren 
door corona. Maar ook een periode waarin we vooruitkijken: hoe helpen 
we elkaar hier doorheen en er weer bovenop?

6 oktober
Met ‘aandacht voor elkaar’ roept het kabinet gemeenten en (maatschap-
pelijke) organisaties op om op 6 oktober of een ander moment in het jaar, 
een of meer activiteiten te organiseren in de gemeente om inwoners de 
ruimte te geven om hun verhalen te delen en om aandacht te hebben voor 
elkaar. Ook wordt er aan de kerken gevraagd om aandacht te geven aan 
alle mensen die getroffen zijn door de coronacrisis door dit mee te nemen 
in de voorbede.

Initiatieven en activiteiten
Als gemeente willen wij de initiatieven en activiteiten van de inwoners 

ondersteunen. Natuurlijk moet er hierbij wel rekening worden gehouden 
met de huidige coronamaatregelen. De activiteiten vinden dus bij voorkeur 
kleinschalig plaats. Van stadsdichter tot ‘gedachtenmuur’, van een klein 
optreden bij een verzorgingstehuis tot het maken van knutselwerkjes met 
kinderen. Veel kan en veel mag. En als Urkers zien we toch naar elkaar 
om?

Doe mee!
Heeft u een leuk idee voor het organiseren van een (kleinschalige) 
activiteit? Neem dan contact op met mevr. A. Kramer via e-mail 
at.kramer@urk.nl of telefoon 0527-689868.

Jeugdhonken en (sport)kantines dicht
Sinds maandag 28 september 2020 zijn de maatregelen van het kabinet voor het coronavirus aangescherpt Dat betekent dat jeugdhonken, 
sportkantines en kantines van verenigingsgebouwen sinds die datum niet meer open mogen zijn. Bedrijfskantines mogen alleen open zijn voor 
bedrijfsactiviteiten. Kijk voor de regels rond opening van vereningsgebouwen en (sport)kantines en voor alle corona maatregelen op de website 
www.rijksoverheid.nl/corona of van de Veiligheidsregio Flevoland: www.veiligheidsregioflevoland.nl.

Afzwemmen en corona
Aan de ouders of verzorgers van onze diploma afzwemmers,

Uw kind mag afzwemmen voor een zwemdiploma. Dat is een hele belevenis.
Spannend maar ook leuk en vooral gezellig. Voor een kind, maar ook voor ouders, bèbè 
en bèssien, broertjes, zusjes en voor ons. We vinden het altijd ontzettend leuk: een 
zwembad vol met blije mensen en trotse kinderen.
Door het coronavirus kan dat nu jammergenoeg even niet. Er mag per kind dat af-
zwemt maar 1 persoon mee in het zwembad om bij het afzwemmen aanwezig te zijn. 
Help ons de coronaregels na te leven. We doen het samen!

Medewerkers zwembad ‘t Bun


