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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 12 oktober 2020 tot 
en met 19 oktober 2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ont-
vangen:

Voor: het aanleggen van een inrit
Locatie: Zuidoostrak 1, 8321 MA Urk
Datum ontvangst: 15 oktober 2020

Voor: het bouwen van een 
 vrijstaande woning
Locatie: Willem-Alexanderlaan 13, 
 8322 GB Urk
Datum ontvangst: 15 oktober 2020

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

Verleende 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 12 oktober 2020 tot 
en met 19 oktober 2020 de volgende omgevingsvergun-
ning hebben verleend: 

Voor: het slopen en herbouwen 
 van een woning
Locatie: Wijk 2-19, 8321 EP Urk
Datum verzending: 15 oktober 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 23 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. 0527-689868. 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde ver-
zenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk 
maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemoti-
veerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift 
moet worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Kennisgeving verlenging 
beslistermijn
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het bouwrijp maken van de 
 Zeeheldenwijk, fase 1
Locatie: Zeeheldenwijk (in ontwikkeling)

De beslistermijn wordt verlengd omdat er nog aanvullend 
archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Door dit be-
sluit is de nieuwe uiterste beslisdatum: 1 december 2020.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzen-
ding van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten-
minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar-
schrift dient te worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders, postbus 77, 8320 AB  Urk.  

Verleende APV- en 
DHW-vergunningen

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

Voor: Tijdelijke standplaats voor de actie 
 band op spanning 
Datum en locatie: op 23 oktober en 13 november 2020 
 bij winkelcentrum Urkerhard
Datum verzending: 21 oktober 2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algeme-
ne 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 beslis-
sing 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. 

Kijkdag voor gevonden fi etsen op 
29 oktober bij Concern voor Werk
Gevonden fietsen worden verzameld en blijven drie maanden in beheer bij de gemeente. Na de wettelijke bewaartermijn 
van 90 dagen vervalt het eigendomsrecht van de gevonden fietsen. Als extra service organiseert Concern voor Werk 4x 
per jaar een kijkdag, waarbij u alsnog aanspraak kunt maken op uw fiets. Uiteraard moet u wel kunnen aantonen dat u de 
eigenaar bent door bijvoorbeeld het fietssleuteltje of een aankoopbewijs. 

De laatste kijkdag in 2020 wordt gehouden op:  
donderdag 29 oktober, van 9.30-15.30 uur bij Concern voor Werk, Produktieweg 5, Emmeloord.   

Tip. Bent u uw fiets kwijt? Kijk dan ook op de website van de gemeente Urk., www.urk.nl.

Verlaag je snelheid op de fi etspaden 
rond de Arie de Witbrug
Bij de gemeente wordt regelmatig melding gedaan van een valpartij met de fiets in de buurt van 
de rotonde bij de Arie de Witbrug. De meldingen komen vaak als het na een droge periode gere-
gend heeft. Hierdoor kan het wegdek wat gladder zijn. Als we volgende week weer gaan fietsen 
over de Arie de Witbrug vragen we graag jullie aandacht voor het gebruik van het fietspad.

Coating voor stroefheid  
Vorig jaar is een coating op het fietspad aangebracht die voor extra stroefheid zorgt. Ook zijn er 
waarschuwingsborden geplaatst. Een mogelijk volgende stap is het nemen van andere snelheids-
remmende maatregelen zoals drempels. Omdat dit met de fiets niet prettig rijdt, nemen we deze 
maatregel liever niet. 

Onderzoek
Bij alle gemelde ongevallen reed de bestuurder op een elektrische fiets. Op deze fietsen gaat de 
snelheid gemakkelijk omhoog. De gemeente kijkt na de melding van een fietser die valt  altijd of 
de oorzaak te maken heeft met de staat van de weg of het fietspad. Tijdens de stremming van de 
Arie de Witbrug hebben we grondig onderzoek gedaan naar de stroefheid van het asfalt van de 
fietspaden. De metingen geven aan dat het wegdek voldoet aan de stroefheidsnormen.

Let op je snelheid!
Bij deze willen wij alle fietsers oproepen om goed op uw en jouw snelheid te letten en bij het na-
deren van bochten uw snelheid aan te passen. Ook bij een nat wegdek is het belangrijk om goed 
op je snelheid te letten. Heb je nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Urk.

Nacht van de nacht - 
24 oktober 2020
Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Afgelopen honderd jaar werd Neder-
land maar liefst zo’n 125 keer lichter. Lichtvervuiling door nachtelijke verlichting met kunstlicht 
kost niet alleen veel geld en energie, maar verstoort ook het bioritme van dieren en planten. En 
we kunnen minder genieten van de mooie sterrenhemel: in de grotere steden kan men nauwelijks 
nog de sterren zien, en de Melkweg al helemaal niet meer. Het opgaande licht wordt vooral ver-
oorzaakt door openbare verlichting en reclameverlichting.
Met de jaarlijkse Nacht van de Nacht campagne van de Natuur en Milieufederaties wordt aan-
dacht gevraagd voor het klimaat en energiebesparing op licht. Het doel is om de hoeveelheid 
lichtvervuiling in Nederland te verminderen.

Nacht van de Nacht 2020
Op zaterdag 24 oktober wordt de Nacht van de Nacht voor de 16e keer georganiseerd door de Na-
tuur- en Milieufederaties (NMF). Traditioneel op de  zaterdagavond en –nacht van oktober, waarop 
de klok een uur teruggaat en de nacht een uur langer is. Ga naar www.nachtvandenacht.nl voor 
leuke activiteiten en meer informatie. Alle activiteiten zijn digitaal en dus coronaproof!

Steunpakket voor zelfstandig 
ondernemers na 1 april 2021 
gewijzigd 
Omdat de situatie rond het COVID-19 virus nog niet is veranderd, heeft het kabinet onlangs laten 
weten dat de Tozo is verlengd: ook voor de periode na 1 oktober 2020 is er een steunpakket 
samengesteld. Vanaf 1 oktober kunnen ondernemers deze tijdelijke overbruggingsregeling zelf-
standig ondernemers (Tozo 3) aanvragen of verlengen. 

De Tozo-regeling wordt in 2 delen geknipt: 
Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Daarna volgt er vanaf 1 april een periode van 
3 maanden voor Tozo 4, waar andere voorwaarden gelden, zoals de toets op beschikbare geld-
middelen. 

Net als bij tozo 2 telt ook bij tozo 3 het inkomen van de partner mee voor het bepalen van de hoog-
te van de aanvullende uitkering. Een belangrijke wijziging vanaf 1 april is de toets op beschikbare 
geldmiddelen, wat betekent dat er wordt gekeken naar overige inkomsten en aanwezig geld voor 
de hoogte van (en het recht op) de uitkering. Meer informatie over de Tozo vanaf 1 april, wordt 
begin 2021 bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor de Tozo op www.zelfstandigenloketflevoland.nl


