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Steun de lokale middenstand!
Beste Urkers,
De Coronacrisis raakt niet alleen onze gezondheid, maar ook onze 
economie. Bedrijven hebben het moeilijk. Het werk ligt soms hele-
maal stil. De gemeente Urk helpt waar dat kan. Ondernemers krijgen 
bijvoorbeeld uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen.  De 
lokale middenstand heeft het ook zwaar. Er komt bijna niemand de 
winkel binnen. Dat hakt erin.

De rijksoverheid heeft samen met MKB Nederland en VNO-NCW een 
protocol voor verantwoord winkelen opgesteld. Als de winkeliers en 
het winkelend publiek zich daar aan houden, kunnen we allemaal 
gewoon onze boodschappen doen. Denk daarbij niet alleen aan de 
supermarkt, maar loop ook bij de kleinere winkels binnen. Lokale 
winkeliers verdienen juist nu onze steun. Doe je boodschappen niet 
online, maar op Urk.

Winkeliers doen er alles aan om u veilig te laten winkelen. Volg de 

aanwijzingen van het personeel op. Ga bij voorkeur in je eentje naar 
de winkel. Blijf thuis als u verkouden bent of koorts hebt. Houd in de 
winkel anderhalve meter afstand. Raak alleen het product aan dat u 
nodig hebt. En betaal zoveel als mogelijk contactloos. Ga vooral niet 
hamsteren. Dat is echt niet nodig. Er is genoeg voor iedereen!

Alleen samen krijgen we Corona onder controle. En alleen samen 
komen we door deze crisis heen. Houd rekening met elkaar en help 
elkaar deze moeilijke periode door. Denk daar ook aan bij de beste-
dingen voor uw huishouden. Ik wens alle ondernemers en ook onze 
plaatselijke middenstand veel creativiteit en doorzettingsvermogen 
toe in deze crisis. Aarzel niet om ons te bellen als u denkt dat wij iets 
voor u kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,
Geert Post
wethouder Economische Zaken

Geen feestelijke activiteiten 
Koningsnacht en –dag op Urk 
Sinds eind februari heeft ook Nederland te maken 
met het coronavirus. Het kabinet heeft maatregelen 
genomen om het coronavirus zoveel mogelijk tegen 
te gaan. Deze maatregelen hebben gevolgen voor 
evenementen en andere samenkomsten. Daarom 
gaan in heel Nederland en natuurlijk ook op Urk alle 
evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni niet door. 
Dit is besloten omdat er grote risico’s zijn voor de 
volksgezondheid, vooral voor onze oudere en zwak-
kere medemens. Koningsdag 2020 gaat daarom in 
heel Nederland en ook op Urk niet door. Er zijn geen 
activiteiten rond Koningsnacht en –dag dit jaar. Dat 
betekent geen feest in de Koningsnacht, geen auba-
de en kleedjesmarkt. De activiteiten die Caritas zou 
organiseren zijn afgelast. Ook het brommerrijden aan 
het begin van Koningsdag op Urk gaat niet door. 

Het college van burgemeester en wethouders van Urk 
doet een oproep aan alle inwoners van Urk. 
“Laten we voor elkaar, onze kinderen, familie, vrienden en 
onze directe omgeving zorgen. Zeker ook rond Konings-
dag. De coronacrisis beïnvloedt onze samenleving en be-
dreigt onze gezondheid. De aanpak van dit virus vraagt 
om vergaande maatregelen, die wij allemaal heel serieus 
moeten nemen. Daar moeten wij ook rekening mee hou-
den op de dag dat wij eigenlijk feest willen vieren. In onze 
gezamenlijke strijd tegen het coronavirus moeten we al 
een tijd zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken. 
Samenkomen in grote groepen mag nu niet en sociale 
contacten moeten we zoveel mogelijk beperken. Hooguit 
3 personen buiten ons eigen gezin om. We willen hiermee 

de gezondheid van alle inwoners beschermen. Dat geldt 
voor ons allemaal en helaas ook op Koningsdag. Er is 
daarom in heel het land een noodverordening van kracht 
omdat het verboden is om in groepen samen te komen 
of bijeenkomsten te organiseren. De maatregel om mi-
nimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden 
geldt ook op straat. Als je deze regels overtreedt kun je 
een boete krijgen van maximaal € 4.350,- of een gevan-
genisstraf van maximaal drie maanden. Hier zal echt op 
gecontroleerd en bij overtreding beboet worden. 

Het land verkeert in een crisis. Wij beleven samen moei-
lijke tijden. Het is heel vervelend dat we veel feesten nu 
niet kunnen vieren. Maar het is belangrijk om samen de 
verantwoordelijkheid te nemen. Maak het thuis gezellig 
en vier Koningsdag dit jaar in je  eigen gezin. Neem je 
verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Spreek elkaar 
aan als de regels niet nageleefd worden. En ouders: let 
op je kinderen. Jullie doen het niet alleen voor jezelf, 
maar vooral voor jullie kwetsbare medemens: je bebe 
of bessien, oom of tante, nicht, neef, buurman of buur-
vrouw die een kwetsbare gezondheid heeft en dus extra 
vatbaar is voor het coronavirus. Koningsnacht en –dag 
2020 vieren we anders dan andere jaren, maar de volks-
gezondheid staat nu voorop. Wij rekenen op jullie. Een 
fijne Koningsdag toegewenst!”.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
Mail dan met email: gjk.kersjes@urk.nl. 

College van burgemeester en wethouders van Urk

Informatie en telefonische helpdesk 
corona voor statushouders
Statushouders die Arabisch of Tigrinya spreken en vragen hebben over de coronacrisis, kunnen gratis bellen met een landelij-
ke helpdesk via 085-5808800 (elke werkdag tussen 14.00 en 16.00 uur). Door de helpdesk kunnen de vragen over corona in 
eigen taal worden beantwoord. Meer informatie over het coronavirus is te lezen op www.rivm.nl. Op de website www.pharos.
com staat alle informatie in de talen Turks, Arabisch, Pools en Chinees. 

Samen de schouders eronder!
De gevolgen van de maatregelen in ver-
band met het Coronavirus zijn merkbaar in 
onze samenleving. Ons dagelijks leven is 
ingrijpend veranderd. Omzien naar elkaar 
is altijd belangrijk, maar nu meer dan ooit. 
In het hele land en ook op Urk ontstaan 
initiatieven om elkaar te helpen. Mensen bieden hulp 
aan. Mensen hebben hulp nodig. Het is belangrijk sa-
men de schouders eronder te zetten.

Omzien naar elkaar op Urk
Wethouder Freek Brouwer: “Het is belangrijk om er 
in tijden als deze voor elkaar te zijn. Laten we elkaar 
steunen. Een tip van mij is om dagelijks even stil te 
staan en te bedenken voor wie jij in jouw omgeving 
iets kunt betekenen. En dat ook te doen! Pak de te-
lefoon, stuur een appje, vraag of iemand iets nodig 
heeft. Neem daarbij de regels van de overheid in acht. 
Een oudere inwoner die dreigt te vereenzamen. Een 
gezin met jonge kinderen met alle drukte van dien in 
huis. Laten we naar elkaar omzien. Samen de schou-
ders eronder!”

Helpen of hulp nodig? 
Caritas Urk: Wilt u helpen waar nodig?
Het is belangrijk om allereerst een open oog en oor 
te hebben in uw eigen omgeving. Denkt u dat iemand 
wel wat hulp kan gebruiken? Of zich eenzaam voelt? 
U kunt zelf veel doen door de telefoon te pakken of een 

briefje door de deur te doen. Wilt u daar-
naast uw hulp aanbieden in de samenle-
ving? Of heeft u een actie gestart? Geef het 
door aan Caritas Urk! Caritas Urk bemiddelt 
tussen inwoners die hulp vragen  en hulp 
bieden. Ook kan Caritas Urk,   indien ge-

wenst, meedenken bij het opzetten van een hulpactie.

Heeft u hulp nodig?
Lukt het u niet om de boodschappen te doen? Wilt u 
weten wat er aan ondersteuning is in uw buurt? Maakt 
u zich zorgen? Heeft u behoefte aan een luisterend 
oor? Neem contact op met Caritas Urk. Zij zijn tijdens 
kantooruren telefonisch bereikbaar via 0527-683346. 
Het e-mailadres is info@caritasurk.nl. Ook is Caritas 
Urk te vinden via social media. Via de website van vrij-
willigerswerkopurk  kunt u aangeven dat u hulp wilt 
bieden of dat u hulp nodig heeft. U kunt daar ook onli-
ne uw hulpactie aanmelden.

Omroep Flevoland
Omroep Flevoland heeft per gemeente in Flevoland 
een facebookgroep aangemaakt met als motto Flevo-
landers helpen elkaar. Hier kunt u een berichtje ach-
terlaten als u hulp wilt bieden of hulp nodig heeft.

Rode Kruis Hulplijn
Als u een luisterend oor nodig hebt, advies of extra hulp 
in verband met het coronavirus, bel dan 070-4455888.

Update maatregelen coronavirus

Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 23 maart 2020 tot en met 30 maart 2020 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van een schuur
Locatie: Wijk 2-17, 8321 EP Urk
Datum ontvangst: 24 maart 2020

Voor: het plaatsen van 7 vlaggenmasten 
Locatie: Vormtweg 7d, 8322 NE Urk
Datum ontvangst: 30 maart 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 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 23 maart 2020 tot en met 30 maart 2020 
de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het herbouwen van de woning
Locatie: Wijk 3-57, 8321 EZ Urk
Datum verzending: 26 maart 2020

Voor: het bouwen van 6 rijwoningen
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat 45-55, 
 8322 GJ Urk
Datum verzending: 26 maart 2020

Voor: het uitbreiden van het bedrijfspand 
Locatie: de Meer 10, 8321 MT Urk
Datum verzending: 26 maart 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
3 april 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 Algeme-
ne wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzendda-
tum 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 
bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Raadsvergadering 
9 april 2020
De gemeenteraadsvergadering die gepland staat 
op 9 april 2020 wordt geannuleerd in verband 
met het coronavirus. 


