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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat 
zij in de periode van 2 april 2020 tot en met 13 april 2020 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitge-
breide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het bouwen van een opslagloods
Locatie: Middelgronden 1, 8321 WL Urk
Datum ontvangst: 2 april 2020

Voor: het bouwen van een bedrijfspand
Locatie: Het Scheer 11, 8321 MS Urk
Datum ontvangst: 7 april 2020

Voor: het bouwen van een schuur
Locatie: Geul 27, 8321 LC Urk
Datum ontvangst: 8 april 2020

Voor: uitbreiden van de woning
Locatie: De Noord 98, 8321 BE Urk
Datum ontvangst: 9 april 2020

Voor: het verbouwen van het pand t.b.v. wonen
Locatie: Wijk 4-45, 8321 GE Urk
Datum ontvangst: 9 april 2020

Voor: het verleggen van kabels en leidingen ter 
 voorbereiding voor de ombouw van de brug
Locatie: Arie de Witbrug (nabij)
Datum ontvangst: 10 april 2020

Voor: het plaatsen van een dakterras aan de 
 achterzijde van de woning
Locatie: Wijk 7-28a, 8321 VL Urk
Datum ontvangst: 13 april 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

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgen-
de tentenkampvergunning heeft verleend:

Naam buurtvereniging: De Bokkertjes
Periode tentenkamp: 4 t/m 9 juli 2020
Datum verzending: 14 april 2020

Naam buurtvereniging: Ahoy
Periode tentenkamp: 4 t/m 9 juli 2020
Datum verzending: 14 april 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 worden gericht aan de bur-
gemeester 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. 

Landelijke besluiten of besluiten op basis van de geldende Noodveror-
dening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland, houdende 
voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona-
virus/COVID19 kan consequenties hebben voor het al of niet doorgaan 
van deze evenementen.

Verkeersbesluit Noorderzand

Het college van burgemeester en wethouders van Urk besluit:

• Een parkeerverbod in te stellen door het aanbrengen van een gele 
onderbroken streep zoals bedoeld in artikel 24 lid 1 onder e van het 
RVV 1990, op het Noorderzand ter hoogte van de inrit naar Wijkbe-
heer en op het Noorderzand kort voor de kruising met de Almere-
laan, een parkeerverbod in te stellen; 

Met ingang van 17 april 2020 ligt het verkeerbesluit met bijbehorende 
stukken gedurende zes weken ter inzage bij de balie van het gemeente-
huis. Maak hiervoor een afspraak via tel. 0527-689868. Indien u het niet 
eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening van 
deze publicatie een bezwaarschrift indienen (inclusief naam, adres, dag-
tekening, een omschrijving van het besluit en de grond van het bezwaar) 
bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk, 
Postbus 77, 8320 AB, Urk (onder vermelding van “bezwaar” op de brief). 
Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lely-
stad, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle verzoeken een voorlopige voor-
ziening te treffen.

Raadsvergadering

De gemeenteraad van Urk vergadert op donderdag 23 april 2020 digitaal 
door de maatregelen rond het coronavirus. De agenda staat op de web-
site www.urk.nl, Bestuur en organisatie.

Urk herdenkt 75 jaar 
vrijheid: steek de vlag uit 
Vrijdag 17 april 2020 is het precies 75 jaar geleden dat Urk be-
vrijd is. De feestelijke activiteiten zijn vanwege het coronavirus 
allemaal afgelast. We zijn door het virus in onze vrijheid beperkt. 
Juist nu is het belangrijk om stil te staan bij het belang van een 
stabiele, rechtvaardige samenleving waarin we omkijken naar 
elkaar. Het is bovendien een mooi gebaar om alle mensen met 
cruciale beroepen in de coronacrisis te bedanken voor hun inzet. 
Zij werken hard voor onze vrijheid. Daarom vragen de gemeente 
Urk en de projectgroep 75 jaar Vrijheid alle inwoners van Urk om 
de Nederlandse vlag op vrijdag 17 april uit te hangen. Door het 
uithangen van de vlag waarderen we alle steunpilaren in de sa-
menleving én herdenken we onze vrijheid. 

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel 
mogelijk thuis moet blijven. Of wel even naar buiten mag, maar 
altijd op 1,5 meter afstand van elkaar moet blijven. Wij dagen je 
in een campagne speciaal voor jongeren uit om daar creatieve 
oplossingen voor te verzinnen. Post je tip, foto of filmpje op TikTok 
of Instagram via #slimmerchillenurk. Elke vrijdag kiezen we drie 
winnaars voor de weekprijzen van € 50,-, € 25,- of € 10,-.


