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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 11 mei 
2020 tot en met 18 mei 2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het verruimen van de openingstijd van de strandkiosk
Locatie: Staverse Kade 1, 8321 EN Urk
Datum ontvangst: 13 mei 2020

Voor: het intern verbouwen van de woning
Locatie: Waaiershoek 4, 8321 BG Urk
Datum ontvangst: 13 mei 2020

Voor: het realiseren van een balkon d.m.v. een hekwerk
Locatie: Wimpel 15, 8322 DA Urk
Datum ontvangst: 12 mei 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RIVM-maatregelen voor het coronavirus na tele-
fonische afspraak worden ingezien 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 11 mei 
2020 tot en met 18 mei 2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Achteronder 25, 8322 AJ Urk
Datum verzending:  13 mei 2020

Voor: het tijdelijk gedeeltelijk veranderen van het pand 
Locatie: Het Spijk 6, 8321 WT Urk
Datum verzending: 13 mei 2020

Voor: het plaatsen van een overkapping 
Locatie: Holkenkamp 26, 8321 AV Urk
Datum verzending: 13 mei 2020

Voor: het bouwen van een clubgebouw
Locatie: Staartweg 24c 8321 NB Urk
Datum verzending: 18 mei 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 mei 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 verzend-
datum 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 burgemeester en wethouders, Postbus 
77, 8320 AB Urk.

Vaststellen drempelbedrag en eigen bijdrage 
leerlingenvervoer

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 12 mei 2020 besloten om het drempelbedrag 
eigen bijdrage schooljaar 2020-2021, zijnde het gezamenlijk verzamelinkomen 2018, vast te stellen 
op € 27.000,00. De eigen bijdrage leerlingenvervoer is voor het komend schooljaar vastgesteld op 
€ 555,86.

Op Urk zijn geen scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Daarom is de gemeente wettelijk verplicht 
leerlingen die op dit onderwijs zijn aangewezen vervoer aan te beiden naar en van school in andere 
gemeenten. Voor leerlingen die het speciaal basis onderwijs (SBO) volgen en daarmee vallen onder de 
Wet Primair Onderwijs, mag de gemeente een eigen bijdrage voor het vervoer vragen. Deze bijdrage 
is afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met A. de Boer-van Loosen, Eenheid Dienstverlening, tel. 
0527-689868.

Openingstijden gemeentehuis 
rond Hemelvaartsdag 
Het gemeentehuis is donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 gesloten en telefonisch niet bereikbaar in 
verband met Hemelvaartsdag. Maandag 25 mei vanaf 08.45 uur beantwoorden wij uw telefoontjes weer. 

Afspraak maken
De balie van het gemeentehuis is door het Coronavirus alleen geopend op afspraak. U kunt op dit moment 
alleen het gemeentehuis bezoeken als dit noodzakelijk en/of urgent is. Neemt u vooraf telefonisch contact 
op via tel. 0527-689868 om te overleggen of bezoek nodig is, of dat u op een andere manier geholpen kan 
worden. Samen komen wij eruit. Veel van onze diensten kunt u ook regelen via de website www.urk.nl. 

Zwembad ’t Bun is weer open
Door de versoepeling rond de maatregelen voor het coronavirus is zwembad ’t Bun vorige week weer open gegaan. 
U kunt in stappen weer gebruik maken van het zwembad. Hieronder leest u wat u wanneer weer kunt doen: 

1. Maandag 18 mei t/m zaterdag 23 mei
 Maandag 18 mei t/m woensdag 20 mei: 07.15 - 08.15 uur en 16.00-18.00 uur:  Zwemlessen aan kinderen
 Dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei: 06.30-09.00 uur: Vroege Vogels zwemmen 
 Donderdag 21 mei (hemelvaart), vrijdag 22 mei en zaterdag 23 gesloten
  
2. Maandag 25 mei gaat ’t Bun open voor doelgroepen
 Dit is met een beperkt aantal bezoekers toegestaan. Kijk voor meer informatie op de website. 

3. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kunt u weer recreatief zwemmen in ’t Bun
 Over het toegestane bezoekersaantal informeren we u via de website. 

Alle bezoekers van het zwembad moeten zich houden aan de regels voor zwemmers van het RIVM. De douches en 
toiletten zijn nog gesloten. Hier kunt u dus geen gebruik van maken. Houd ook in het zwembad 1,5 meter afstand 
en blijf thuis als u zich ziek voelt. Volg altijd de instructies op van het zwembadpersoneel. Alle RIVM-regels staan op 
de website van zwembad ’t Bun: zwembadurk.nl en zijn te vinden in het zwembad. 

Heeft u vragen? Kijk op de website van het zwembad of bel 0527- 682488 of email: info@zwembadurk.nl


