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Week van de Veiligheid 2020 - wat kunt u zelf doen?

Plaatsen veerooster 
Westermeerdijk
Op maandag 12 oktober 2020 laat de gemeente Urk een veerooster plaat-
sen in de Westermeerdijk. Het hek wat nu voor de schapen op de dijk staat, 
wordt vervangen door een veerooster. Na het plaatsen van het rooster is 
de dijk voor een breder publiek toegankelijk, zodat ook scootmobiels en 
mindervaliden de dijk op kunnen. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt het plaatsen van het roos-
ter ongeveer 2 dagen. Er kan tijdens de werkzaamheden enige overlast zijn 
maar voor fietsers en wandelaars blijft er wel doorgang mogelijk. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris Jansen, gemeen-
te Urk, tel 0527 -689868, e-mail jc.jansen@urk.nl

Veiligheidsenvelop in strijd 
tegen ondermijnende criminaliteit 
buitengebied

In de jaarlijkse Week van de Veiligheid, van 5 tot en met 11 oktober 
2020, staat veiligheid centraal. Want met het invallen van de donkere 
dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Deze actieweek 
is daarom hét moment om veiligheid onder de aandacht te brengen 
bij inwoners, ondernemers en hun personeel. 

Inbrekers, autokrakers, fietsendieven, ze weten als geen ander gebruik te 
maken van de donkere dagen. Om het hen toch zo lastig mogelijk te ma-
ken om toe te slaan, attenderen wij u graag op onderstaande tips:

• Bent u een paar dagen niet thuis? Licht buren of familie in
Buren of familieleden kunnen tijdens uw afwezigheid op uw woning letten 
en helpen deze een bewoonde indruk te geven. Dit kan door de post weg te 
halen, plantjes water te geven, de auto af en toe eens op de oprit te zetten 
en een lampje aan te doen.
• Dagje weg? Deur op slot!
Als deuren of ramen openstaan, kunnen insluipers zonder in te breken 
uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen 
vandoor gaan. Doe daarom uw deuren en ramen goed op slot, ook als u 
alleen maar heel even naar de buren toegaat of boodschappen gaat doen.
• Leg geen kostbare spullen in het zicht
Dit geldt voor thuis maar ook voor uw auto. Zelfs al liggen uw spullen in 
een afgesloten tas in de auto: voor een autokraker kan dat al reden genoeg 
zijn om een gokje te wagen. Beter kunt u de spullen meenemen of uit het 
zicht leggen. 
• Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, 
 dan is het dat waarschijnlijk ook
Veel zelfstandige ondernemers hebben grote financiële problemen door 
de coronacrisis. Als u als ondernemer het hoofd moeilijk boven water kunt 
houden kan het verleidelijk zijn om met een criminele weldoener zaken 
te doen. Door in uw bedrijf te investeren kunnen zij hun criminele geld 
witwassen. U kunt maar één keer nee zeggen! Wijs een ‘te mooi’ aanbod 

resoluut af en maak duidelijk dat u geen zaken doet met degene die het 
aanbiedt. Lees de kleine lettertjes, waar tekent u exact voor? Kijk goed 
met wie u in zee gaat. Ga in gesprek met de koper, vraag om originele 
legitimatie (geen kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer 
van Koophandel.    
• Als u iets verdachts opmerkt, bel dan direct 112. Snel alarm slaan 

betekent meer kans om de inbrekers te pakken. 

Let ook op digitale criminaliteit (cybercrime)
Hierbij gaat het om een misdaad gepleegd met bijvoorbeeld een computer, 
smartphone, smartwatch of tablet. Voorbeelden van cybercrime zijn hac-
king, DDoS-aanvallen, virussen, ransomware, malware, enzovoort. Digitale 
veiligheid is helaas niet te garanderen. U kunt wel maatregelen nemen om 
de kans om slachtoffer van cybercriminaliteit te worden zo klein mogelijk 
te maken:

• Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates 
 zodra ze beschikbaar zijn.
• Maak gebruik van een virusscanner, firewall, scriptblockers
 (apps die scripts tegenhouden die een virus kunnen bevatten).
• Gebruik een sterk wachtwoord – bijvoorbeeld een lange wachtzin -. 

Deze is voor u gemakkelijk te onthouden en voor criminelen 
 moeilijk te achterhalen.
• Klik niet zomaar op een link.
• Geef nooit uw inloggegevens af.    
• Maak regelmatig een back-up van uw waardevolle 
 bestanden (bijvoorbeeld foto’s, video’s of documenten).
• Meer informatie hierover vindt u onder meer op 
 www.veiliginternetten.nl.

Heeft u als bedrijf of inwoner last of schade ondervonden door cybercrime? 
Twitter het met #CyberUrk. Zo kunnen we elkaar waarschuwen, van elkaar 

leren en erger voorkomen! Doe daarnaast ook aangifte bij de politie, via 
0900-8844 of op het politiebureau.  

Meld u aan voor Burgernet
Burgernet wordt door de politie ingezet bij diefstal of inbraak, maar bijv. 
ook bij overvallen en vermissing van personen. Via een sms-bericht, 
spraakbericht of e-mail geeft de politie een duidelijk signalement door 
aan alle Burgernet-deelnemers in de omgeving. Zo weet u als omwonende 
(thuis en op vakantie) wat er in uw eigen buurt gebeurt en kunt u meezoe-
ken of maatregelen nemen om te voorkomen dat u ook slachtoffer wordt. 
Burgernet wordt overal in Nederland met veel succes ingezet. Daarom het 
verzoek aan u om u nu ook aan te melden. Dat kan via www.burgernet.
nl. U ontvangt dan alle Burgernet-berichten vanuit de opgegeven werk- of 
woonplaats. Hoe meer 
ogen en oren, bijvoor-
beeld bij de opsporing 
van een verdachte, 
hoe groter de kans op 
succes! Voor meer in-
formatie kunt u terecht 
op ons gemeentehuis 
of door een e-mail te 
sturen naar burger-
net@urk.nl. 

Nog een paar inte-
ressante websites over misdaad en preventie:
https://www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-in-kaart 
http://www.boefproof.nl/ 
https://stopheling.nl/ 
http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
www.veiliginternetten.nl

Officiële publicaties

Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 28 
september 2020 tot en met 5 oktober 2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het bouwen van een bedrijfspand
Locatie: Oostwal 12, 8321 WK Urk
Datum ontvangst: 30 september 2020

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie: Vlieter 13, 8321 WJ Urk
Datum ontvangst: 1 oktober 2020

Voor:  het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 7-49, 8321 VM Urk
Datum ontvangst: 5 oktober 2020

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Wijk 4-63, 8321 GE Urk
Datum ontvangst: 5 oktober 2020

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

Verleende APV- en DHW-vergunningen

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgende APV-vergunningen heeft 
verleend:

Voor: Tijdelijke reclameborden voor de Deltion opendagen 
Datum: 8 januari t/m 21 januari 2021
Datum verzending: 5 oktober 2020

Voor: Collectevergunning voor stichting Kerk in Actie
Datum: week 51 in 2021
Datum verzending: 6 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 wor-
den 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 voorzieningenrechter om een 
voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, 
Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Wijk 4

Burgemeester en Wethouders van Urk hebben besloten om ten behoeve van een bewoner van 
Wijk 4 een niet openbare parkeerplaats aan te wijzen. De parkeerplaats wordt gesitueerd op het 
wegdek ter hoogte van het pand Wijk 5-1. Ter aanduiding zal een verkeersbord E6 met onderbord 
met kenteken worden geplaatst.

Verkeersbesluit en stukken, die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling, liggen vanaf 9 okto-
ber 2020 gedurende zes weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis aan de Singel 9 te Urk.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een 
bezwaarschrift (voorzien van naam, adres, datum, handtekening, omschrijving van besluit waar-
tegen bezwaar wordt gemaakt en redenen van bezwaar) indienen bij het College van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 77, 8320 AB, URK. U wordt verzocht op de brief “bezwaar” te 
vermelden. Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 
10067, 8000 GB, ZWOLLE, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Tegemoetkoming WMO 2020
De gemeente Urk ondersteunt mensen op verschillende manieren voor meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een 
beperking. 

Jaarlijks kunt u een tegemoetkoming aanvragen
De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per jaar en wordt jaarlijks achteraf uitbetaald. 
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming is dat u in 2019;
- een indicatie had van de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of de Jeugdwet of een indicatie 

hebt voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor tenminste 26 weken. Dit betekent dat u een brief van de gemeente of het CIZ hebt 
gekregen waarin staat dat aan u ondersteuning, begeleiding of bijvoorbeeld een hulpmiddel is toegekend.

- Of wanneer u in 2017, 2018 en 2019 het volledige wettelijk eigen risico heeft moeten betalen.  
Iedere persoon in het gezin die tot de doelgroep behoort, kan één keer per kalenderjaar een aanvraag doen. 

Voor wie is de tegemoetkoming bedoeld?
Inwoners van Urk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) en weinig vermogen komen in aanmerking voor 
de tegemoetkoming. Is uw inkomen meer dan 120% van het sociaal minimum dan geldt het meerdere als draagkracht. Als u de draag-
kracht al gebruikt hebt voor andere bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage CAK dan kunt u toch in aanmerking komen 
voor de tegemoetkoming. U moet daar dan wel bewijsstukken van overleggen. 

• Uw inkomen is niet hoger dan het onderstaande bedrag
In de onderstaande tabel vindt u de bedragen voor mensen die zelfstandig wonen, zonder andere inwonende volwassenen, exclusief 
vakantietoeslag (dit zijn de bedragen per 1 januari 2020). 

Gezinssituatie Niet pensioengerechtigd Pensioengerechtigd

Alleenstaande (ouder) € 1.199,64 € 1.340,93

Gehuwden/samenwonenden € 1.713,77 € 1.817,64

Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstandig wonen, maar afhankelijk van uw leefsituatie kunnen lagere normen 
gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebewoners (ook inwonende kinderen) met inkomsten hebt. 

• Uw vermogen is niet hoger dan het onderstaande bedrag
De eigen woning telt niet mee bij deze vermogensbepaling. Hebt u ander vermogen, dat hoger is dan het bedrag in de onderstaande tabel 
dan komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, een auto die meer waard is dan € 
3.000,00, een caravan, een boot, of waardepapieren zoals lijfrentepolissen. 

Vrij te laten vermogen 2020
Alleenstaande €   6.225,00
Alleenstaande ouder € 12.450,00
Gehuwden/samenwonende € 12.450,00

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?
De jaarlijkse tegemoetkoming kan één keer per jaar aangevraagd worden. De tegemoetkoming over 2020 kunt u tot 1 november 2020 
aanvragen. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Urk. Wij 
zorgen er dan voor dat u een aanvraagformulier krijgt toegestuurd. Voor vragen kunt u contact opnemen via tel. 0527-689868. 

Bent u 55+ en heeft u vragen over 
reizen met het OV? Kom naar het 
inloopspreekuur!
Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Daarom geven OV-ambassadeurs uitleg over reizen met trein en bus.   

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor 
samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de corona maatregelen in het OV 
of juist informatie over een passend abonnement als u vaker wilt reizen? Be-
zoek dan het inloopspreekuur. De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Wanneer:  maandag 19 oktober 2020
Waar:  FlevoMeer Bibliotheek Urk, Singel 9b, Urk
Hoe laat:  14.00-15.30 uur

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

In de Week van de Veiligheid verspreidt de 
gemeente Urk een envelop met praktische 
informatie gericht op de signalering en be-
strijding van ondermijnende criminaliteit in 
het buitengebied. De envelop is tot stand 
gekomen in samenwerking en afstemming 
met de politie, LTO Noord en het Districtelijk 
team ondermijning Flevoland (onderdeel van 
RIEC Midden Nederland). De envelop valt in 
de week van 5 t/m 11 oktober bij bewoners 
en/of ondernemers in het buitengebied op 
de mat. 

Ondermijning groot probleem
Ondermijnende criminaliteit -oftewel de ver-
menging van de onderwereld met de boven-
wereld- is een vorm van criminaliteit die steeds 
vaker in het buitengebied plaatsvindt. Het bui-
tengebied van Urk is een groot, uitgestrekt ge-
bied. De lokale overheid kan door de omvang en 

uitgestrektheid niet altijd en overal toezicht hou-
den. Dit leidt tot kwetsbaarheid; steeds vaker 
treft de politie drugslabs en hennepkwekerijen 
aan in loodsen. Ook vinden drugsafvaldumpin-
gen plaats in de natuur. 

Veiligheidsenvelop moet bijdragen aan meer 
bewustwording en meldingsbereidheid 
De gemeente Urk wil deze zeer onwenselijke si-
tuatie samen met de inwoners en ondernemers 
een halt toeroepen. Met de veiligheidsenvelop 
biedt de gemeente inwoners en ondernemers 
in het buitengebied gerichte informatie hoe ze 
hieraan zelf kunnen bijdragen. De envelop be-
vat onder andere een signaalkaart buitengebied 
met informatie over mogelijke signalen van on-
dermijning, een krasgeurkaart met de geur van 
een xtc-lab om de geur ervan te leren kennen 
en een handig kaartje met de contactgegevens 
van Meld Misdaad Anoniem. De inhoud van de 

envelop is erop gericht de bewustwording en 
daarmee de meldingsbereidheid van verdachte 
situaties in het buitengebied te vergroten. 

Meer informatie of contact?
We kunnen ons voorstellen dat de inhoud van 
deze brief misschien vragen bij u oproept. Of 
misschien wilt u meer weten over de aanpak 
van ondermijning in het buitengebied. Neem 
dan contact op met onze medewerkers Integrale 
Veiligheid via ondermijning@urk.nl of met Eline 
Kuilder van het Districtelijk team ondermijning 
via e.kuilder@riec-mn.nl. 


