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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend 
dat zij in de periode van 20 april 2020 tot en met 27 april 2020 de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de regu-
liere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Voor: het uitbreiden van de woningen type 2 onder 1 kap
Locatie: Margrietstraat 14-16, 8322 GT Urk
Datum ontvangst: 20 april 2020

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Margrietstraat 19-27, 8322 Urk
Datum ontvangst: 24 april 2020

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Kleine Fok 12, 8321 XZ Urk 
Datum ontvangst: 24 april 2020

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Wijk 4-122, 8321 GJ Urk
Datum ontvangst: 24 april 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RIVM-maatrege-
len voor het coronavirus na telefonische afspraak worden ingezien 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 20 april 2020 tot en met 27 april 2020 de volgende 
omgevingsvergunning hebben verleend: 

Voor: het verbouwen / uitbreiden van het bedrijfspand
Locatie: Schulpengat 18, 8321 WC Urk
Datum verzending: 21 april 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 
mei 2020 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. In ver-
band met de maatregelen van het RIVM voor het coronavirus kan dit al-
leen na een telefonische afspraak. Bel hiervoor met tel. 0527-689868. 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen dit besluit 
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 ge-
richt aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 
8320 AB Urk.

Herdenking Urk op 4 mei 2020

Meer ruimte voor sport voor kinderen

De herdenking op maandag 4 mei op Urk gaat in aangepaste vorm door, 
zonder publiek. Dit in verband met de maatregelen rond het coronavi-
rus. Het college van burgemeester en wethouders legt, in aanwezigheid 
van een militaire erewacht, een kwintet van brassband Valerius en twee 
scholieren, een krans bij het Oorlogsmonument. Burgemeester Ineke 
Bakker houdt tijdens de herdenking een toespraak. De herdenking wordt 
live uitgezonden op de website van de gemeente Urk. 

Thuis online herdenken
Wij verzoeken alle inwoners van Urk om de herdenking online te volgen 
via de website www.urk.nl en niet naar het oorlogsmonument te ko-
men in verband met de geldende maatregelen. De omgeving rond het 
oorlogsmonument wordt afgezet zodat de herdenking niet te volgen is 
van dichtbij. Na de kranslegging en de toespraak van de burgemeester 
dragen Hermina Bakker en Lydia Kramer uit Urk hun gedicht voor. Zij 
zijn de winnaars van de gedichtenwedstrijd op de middelbare scholen 
van Urk. Voorafgaand aan de ceremonie bij het oorlogsmonument houdt 
ds. J.C. Sent, geestelijk verzorger Veteraneninstituut, regio Noord-Oost 
Nederland in het Kerkje aan de Zee een meditatie. Dit wordt afgewisseld 
met liederen van Urker mannenkoor Hallelujah. Ook dit vindt plaats zon-
der publiek. Zoals ieder jaar wordt tijdens de Herdenking om 19.58 uur 
het signaal Taptoe geblazen, gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 
uur. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle blazers van Nederland op 
het Taptoe signaal mee te spelen vanuit huis. Na de twee minuten stilte 
klinkt het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis 
mee te zingen.

Vlagprotocol
De herdenking vindt dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit huis 
plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Neder-
land om voor eenmaal op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te 
hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. Dit is dus een af-
wijking van het normale vlagprotocol voor 4 mei. Ook op rijksgebouwen 
wordt aangepast gevlagd. Op 5 mei, Bevrijdingsdag, wordt volgens het 
protocol normaal gevlagd, dus de hele dag.

Programma 
08.00 uur: Hele dag Nederlandse vlag halfstok
 (volgens vlaginstructie)
19.15 uur: Herdenkingsbijeenkomst in Kerkje a/d Zee 

(van tevoren opgenomen) door ds. J.C. Sent, 
geestelijk verzorger Veteraneninstituut, 

 regio Noord-Oost Nederland.
19.45-19.58 uur:  Kerkklokken luiden
19.45 uur: College, militairen, 2 scholieren en 
 kwintet brassband Valerius staan bij 
 het Oorlogsmonument
19.58 uur: Het blazen van ‘Signaal Taptoe’
20.00-20.02 uur: Twee minuten stilte
20.02 uur: Spelen ‘Wilhelmus’ 
 door kwintet brassband Valerius
20.03 uur: Burgemeester legt een krans
20.05 uur: Toespraak door burgemeester Ineke Bakker 
20.15 uur: Twee scholieren lezen gedicht n.a.v. gedich-

tenwedstrijd
20.17 uur: Spelen ‘Wilt heden nu treden’ 
 door kwintet brassband Valerius
20.20 uur: Einde herdenking

Gemeentehuis 
gesloten op 
Bevrijdingsdag
Het gemeentehuis is in verband met Bevrijdingsdag niet bereikbaar op 
dinsdag 5 mei. Zoals bekend, is het gemeentehuis in deze Coronaperi-
ode alleen geopend op afspraak.

Adviesraad sociaal domein
Er wordt veel inventiviteit en creativiteit gevraagd van iedereen die actief 
is in het sociaal domein. Ondanks de beste bedoelingen en inzet van de 
gemeente kan dit voor onzekerheden en problemen zorgen op het punt 
waar beleid en praktijk elkaar raken. De onafhankelijke Adviesraad Soci-
aal Domein van de Gemeente Urk roept iedereen op om dergelijke situa-
ties met haar te delen via adviesraadsd.urk@gmail.com. Zo wil ze inzicht 
krijgen in mogelijke knelpunten om de gemeente hier over te adviseren. 

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke groep burgers die 
de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over haar beleid in het 
sociale domein. Daartoe komt ze tien keer per jaar bijeen. In het af-
gelopen jaar heeft ze onder andere geadviseerd over: eerstelijnszorg, 

de visie op de gezondheidszorg Noordelijk Flevoland en de lokale 
schuldhulpverlening. De gemeente is gebonden de adviezen te be-
handelen en te beantwoorden. Daarmee vervult de adviesraad een 
belangrijke rol bij het tot stand komen van nieuw beleid en het 
controleren van bestaand beleid. 

Om haar taak goed uit te kunnen voeren is de adviesraad afhan-
kelijk van input en signalen vanuit de Urker samenleving. Juist in 
deze bijzondere tijden doet de adviesraad dan ook een beroep op 
zorgprofessionals, cliënten, mantelzorgers en betrokken burgers 
om haar van informatie te voorzien. 

De coronamaatregelen voor sportverenigingen zijn met ingang van 
woensdag 29 april versoepeld. Hieronder ziet u de nieuwe maatregelen 
voor de trainingen voor kinderen:

• Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor geor-
ganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten 
sporten.

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten 
sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

• Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen 
en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen 
gemeenten ontstaan.

Informatie
Meer informatie wat wel en niet kan, kunt u vinden op de websi-
te: www.rijksoverheid.nl/coronavirus of nocnsf.nl/sportprotocol. U 
kunt natuurlijk ook contact opnemen met de gemeente Urk of de 
buurtsportcoaches. 


