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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 13 januari 2020 tot en met 20 janu-
ari 2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het verbouwen van het kantoor
Locatie: Zwolsche Diep 7i, 8321 MJ Urk
Datum ontvangst: 14 januari 2020 

Voor: het plaatsen van dakkapellen aan de 
 voor- en achtergevel
Locatie: Curaçaostraat 4, 8321 HD Urk
Datum ontvangst: 17 januari 2020

Voor: het afwijken van het bestemmingsplan 
 voor verkoop en verwerken van vis
Locatie: Breehorn 2 en 2a, 8321 WP Urk
Datum ontvangst: 20 januari 2020

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden in-
gezien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken be-
kend dat zij in de periode van 13 januari 2020 tot en met 20 januari 
2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het bouwen van 4 rijwoningen
Locatie: Margrietstraat 2-8, 8322 Urk
Datum verzending: 14 januari 2020

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Christinastraat 36, 8322 Urk
Datum verzending: 16 januari 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 24 januari 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis te Urk. Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde 
verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift 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.

Kennisgeving wet hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) 
- Ontwerpbesluit aanwijzing 
zwemwater

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij het 
voornemen hebben om het besluit van zwemwaterlocaties in op-
pervlaktewater voor het zwemseizoen 2020 vast te stellen. 

Ter inzage 
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende lijst van zwemlocaties in 
Flevoland 2020 zijn van donderdag 23 januari 2020 tot en met 
woensdag 4 maart 2020 op te vragen bij de Omgevingsdienst Fle-
voland & Gooi en Vechtstreek via tel. 088 – 63 33 000 of e-mail: 
info@ofgv.nl en in te zien via onze website: https://www.ofgv.nl/
bekendmakingen. 
Tevens liggen het ontwerpbesluit met bijbehorende lijst voor een 
ieder ter inzage bij de gemeentes in Flevoland. 

Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen ingezetenen 
van Flevoland en overige belanghebbenden schriftelijk of mon-
delinge zienswijzen naar voren brengen over het ontwerpbesluit. 
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd 
gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
(OFGV), Postbus 2341, 8202 AH Lelystad. Voor het inbrengen van 
mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met het 
secretariaat van de OFGV via telefoonnummer: 088 - 63 33 000. 
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke 
besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is. 

Vragen 
Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen 
met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via tel. 
088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 
Kenmerk: Z2019-012771

Gewijzigde verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning Gemeente Urk 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gewijzigde 
Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk is 
vastgesteld door de raad op 12 december 2019.

De verordening is gewijzigd in verband met de implementatie van 
het abonnementstarief voor de maatwerkvoorzieningen op grond 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met ingang 
van 1 januari 2020. De gemeente moet in de verordening aan-
geven voor welke maatwerkvoorzieningen zij een eigen bijdrage 
vraagt. Deze eigen bijdrage is een vast bedrag per maand, het 
abonnementstarief. Ook de PGB-verstrekking voor de aangewezen 
maatwerkvoorzieningen valt onder het abonnementstarief.

De gemeente Urk kiest er tot nu toe voor om alleen een eigen 
bijdrage te vragen voor de schoonmaakondersteuning. Het gaat 
om € 19,00 per maand.

De ingangsdatum van de gewijzigde verordening is 1 januari 2020. 
De verordening ligt ter inzage bij de balie in het gemeentehuis en 
is online in te zien via www.overheid.nl. voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Gemeente Urk, Eenheid Dienstverlening, 
cluster Sociaal Domein. 

Holocaustmonument 
‘Levenslicht’ wordt 
onthuld op Urk 
Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentra-
tie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld 
wordt daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslacht-
offers uit Urk, is van 24 januari tot en met 31 januari het tijdelijke 
Holocaustmonument ‘Levenslicht’ te zien op het plein bij de Bethel-
kerk. Het monument in deze gemeente maakt deel uit van een landelijk 
project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 
Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk 
stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur 
zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben 
deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende ste-
nen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk 
symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de 
verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun leven 
leefden; soms al generaties lang. Ook op Urk zijn zij tijdens de Tweede We-
reldoorlog weggevoerd en vermoord. 

Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een 
ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de ge-
meente gemist wordt. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten 
bij ‘Levenslicht’ blijft de herinnering aan de slachtoffers levend. 

Locatie
Op 24 januari om 17.30 uur wordt ‘Levenslicht’ ontstoken door Grietje 
Hoekstra-Hoekman en Pieter Hoekman, nabestaanden van Urker verzets-
held Pieter Hoekman. Voorafgaand is er om 17.00 uur in de Bethelkerk een 
bijeenkomst met wethouder Freek Brouwer en Joël Cahen, voormalig direc-
teur van het Joods Cultureel Kwartier. Wij nodigen u van harte uit om in de 
kerk en bij de onthulling van het monument aanwezig te zijn. Het monument 
komt het beste tot zijn recht in het donker en is daarom van 24 januari tot 
en met 31 januari 2020 (m.u.v. zondag 26 januari) dagelijks van 17.00 uur 
tot 21.00 uur te bezoeken. 

Wie wil het Koningsnacht-
feest op Urk organiseren? 
De gemeente zoekt enthousiaste mensen die het leuk vinden om het 
Koningsnachtfeest te organiseren op maandagnacht 27 april. Het 
feest wordt gevierd tussen 00.00 uur (middernacht) tot 05.00 uur ’s 
morgens. De locatie staat nog niet vast, die moet de organisator zelf 
zoeken. Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact op 
met A. Edink, evenementen coördinator, via e-mail: a.edink@urk.nl

Bestratingswerkzamheden 
Frisostraat 
Aannemer Borger start volgende week met de bestratingswerk-
zaamheden aan de Frisostraat in de Oranjewijk. De werkzaamheden 
duren ongeveer 6 tot 8 weken en worden in fases uitgevoerd. Hier-
door blijft de overlast voor bewoners hopelijk beperkt. Heeft u vragen 
over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente 
Urk via tel. (0527) 689868


