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Urk, een gemeente met wind in de zeilen.  

Geachte burgemeester en college van Urk. 

U hoort het goed, onze gemeente heeft de wind in de zeilen, en dit 
vervult ons als politieke partij HVU met dankbaarheid, dankbaarheid 
naar Hem die alle dingen bestuurd.  

Wat kan er veel veranderen in een jaar, daar waar we vorig jaar over 
vele zaken met zorg vervuld waren, is er nu verwachting en vele 
redenen tot dankbaarheid. 

Redenen tot dankbaarheid, maar ook droefheid. Dierbaren zijn ons in 
de afgelopen periode ontvallen, begin dit jaar werd ons dorp nog 
opgeschrikt door het vergaan van de Z85 met het verlies van 4 levens.  

Laten we achterblijvers op blijven dragen in het gebed en hen niet 
vergeten in deze moeilijke tijd.  

 

Voorzitter, voor ons ligt de kadernota 2015.  

Een helder stuk, duidelijk en eenvoudig geschreven en met visie voor 
een goed beleid richting de toekomst. 

We willen paar sectoren en onderwerpen langs lopen: 

Laten we beginnen met de maritieme sector, en wel met de  

buitendijkse haven: 

Verheugd zijn we dan ook dat de provincie Flevoland het versneld 
aanleggen van de maritieme haven ondersteunt, kan de wethouder ons 
nu al een doorkijk geven richting het definitief aanleggen van de 
maritieme service haven.  
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Visserij: 

Zoals gezegd ligt de visserij ons na aan het hart, vorig jaar vele zorgen 
en nu mogen we de toekomst toch weer met vertrouwen inzien. Een 
aantal jaren geleden kwam de  noodkreet vanuit de sector voor een 
vernieuwde vissersvloot, en 2 weken geleden is er een prachtig, 
innovatief en duurzaam vissersvaartuig in de vaart genomen.   

Dit hadden we 3 jaar geleden niet durven dromen, ook nu de transitie 
naar de pulsvisserij voor een groot gedeelte van onze vloot positief 
heeft uitgepakt, daarbij de gestegen visprijzen en dalende 
brandstofprijzen zorgen ervoor dat de visserij weer een positief verdien 
model heeft. Zo heeft de visserij weer toekomst perspectief 

 

Dan de  bouwsector op Urk: 

Een belangrijke pijler van onze lokale economie, een pijler die sterk 
groeiende is. In een tijd waar overall in Nederland de vergrijzing 
toeslaat bouwen we op Urk voor eigen aanwas circa 100/130 woningen 
per jaar ja we hebben hier vruchtbare grond. 

HVU wil de aandacht blijven vestigen op betaalbare woningen voor 
onze starters als voor onze ouderen en met name wooneenheden voor 
de 1 en 2 persoons huishoudens van 130.000 euro, ook mede gezien de 
verscherpte hypotheek regels 

Maar gezien de plannen van het college en de woningbouw vereniging 
in de oranjewijk en aan het nieuwe klif zien we dat ook met vertrouwen 
tegemoet 

Toch een vraag aan de wethouder, gezien de snelheid waarmee de 
oranjewijk uit de grond gestamp wordt, moeten we nog niet voorzichtig 
aan de tweede fase denken ? 
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Duurzaamheid: 

Rentmeesterschap is een Bijbelse opdracht, de aarde bebouwen en 
bewaren, hier behoren we vanuit onze protestants christelijke wortels 
aan te werken, en dat doet het college ook gezien de activiteiten die er 
op dat thema plaats vinden,  

Voorzitter ik heb me de laatste raads-excursie er over verbaast wat er al 
niet over duurzaamheid aan te treffen is, en dat dat ook nog eens lijd 
tot kosten besparing en vervolgens tot lagere woonlasten is mooi 
meegenomen, de tijd waar in we leven is al duur genoeg, Ga daar voor 
al mee door ! Toch nog even een vraagje : 

Kan de wethouder zeggen hoe de subsidie aanvragen dit jaar lopen en 
wat de  gezamenlijke inkoop voor zonnepanelen heeft opgeleverd ? 

Dan de Industriegrond 

Wat betreft de verkoop van industriegrond, in de kadernota lees ik nog 
steeds een zorgelijke ondertoon, hoe loopt de verkoop momenteel, 
HVU heeft er vaker op aangedrongen flexibel te zijn met de 
grondprijzen, werkverschaffing is belangrijker als een eenmalige 
opbrengst van grondverkoop, zijn er al redenen om positiever te 
denken? 

Financiën: 

Nu richting financiën, een onderdeel waar we als ondernemende partij 
veel aandacht aan schenken.  maar liefst 98% van de voorgenomen 
bezuinigingen zijn al uitgevoerd, dit is zeker niet makkelijk gegaan en 
heeft de nodige hoofdbrekens gekost, toch hebben onze ambtenaren 
dit voor elkaar gekregen. We zijn trots op deze mensen, dat mag ook 
wel eens gezegd worden. 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Mobilieteit en bereikbaarheid 

 

Om een groeiende economie te realiseren zijn goede verbindingen van 
groot belang, het openbaar vervoer speelt hier ook een grote rol in, Urk 
is groeiend en dit vereist ook andere maatregelen.  

 

Een centraal busplein bijvoorbeeld hoort in dit plaatje, dit bevordert de 
verkeersveiligheid in de bebouwde kom en vermindert de verkeersdruk 
van de bussen op die plaatsen waar scholen gevestigd zijn wat vooral de 
veiligheid van onze kinderen ten goede komt, graag zouden wij dit als 
HVU gerealiseerd zien, hier willen we dan ook een motie voor indienen. 

 

Revitalisatie  

Op het gebied van revitalisering is het college is voortvarend te werk 
gegaan, als we momenteel langs de lemsterhoek rijden zien we het 
prachtige bedrijf van Visscher Seafood staan. 

 

We zouden graag zien dat op een zelfde voortvarende wijze de Boni ook 
word gerealiseerd, we zouden graag voor deze ondernemers zien dat na 
jaren van spreken en onderhandelen eindelijk de spa de grond ingaat, 
wethouder, wanneer verwacht u de eerst spa in de grond voor de 
nieuwe Boni? 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De Zorg  

De WMO blijft helaas een bron van zorg, hier zullen scherpe keuzes in 
moeten worden gemaakt, nog steeds is niet alles heel duidelijk, maar 
dat er ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden is duidelijk. College 
handel hierin met voorzichtigheid in, dit zijn voor onze burgers 
ingrijpende veranderingen.  

Afval  

We lezen dat we de komende jaren structureel minder aan inkomsten 
zullen krijgen vanuit de ROVA en HVC, kan de wethouder ons uitleggen 
wat de reden hiervan is? Nu de naam HVC toch genoemd is, vorig jaar 
hebben we de wethouder gevraagd te kijken naar alternatieve 
mogelijkheden voor onze afval. Momenteel neemt HVC dit voor 100% af, 
maar wel tegen een tarief wat ver boven de huidige marktprijs ligt, we 
hebben vorig jaar al gevraagd om de kansen en risico’s hierin tegen 
elkaar af te wegen, wethouder hebt u dit al gedaan en kunt u ons 
hierover meer vertellen? 

Onderwijs 

Blij zijn we als HVU dat de visserijschool en Berechja college niet 
verloren is gegaan voor onze gemeenschap. We vertrouwen erop dat de 
toekomst van deze scholen momenteel gewaarborgd is.  

Voorzitter, welzijn we benieuwd naar de vorderingen van HBO 
onderwijs op urk. Vorig jaar hebben we hier al aandacht voor gevraagd, 
Wethouder kunt u ons hier al wat meer over vertellen?  

Ook de bouw van de nieuwe harmpje visserschool en het kindcentrum 
verloopt voorspoedig, we wachten de opening hiervan met spanning af, 
een verrijking voor ons dorp. 
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Zwembad 

Zelden hebben we een meer gemotiveerde bedrijfsleider gezien dan de 
heer Schreuder van het zwembad, passie voor zijn vak straalt er vanaf. 
Onder de leiding van het bouwteam krijgt het zwembad zijn nieuwe 
vormen, 2 weken geleden hebben we als raad een bezoek gebracht aan 
het nieuwe wedstrijdbad, een plaatje zoals het eruit ziet, en voor onze 
kinderen! we zien de glimmende gezichtjes al voor ons als de eerste 
kinderen van de nieuwe glijbaan afglijden.  

Vele redenen tot dankbaarheid.  

Daar waar in veel gemeente voorzieningen gesloten moeten worden, 
worden de voorzieningen binnen onze gemeente uitgebreid met een 
prachtig vernieuwd zwembad en glijbaan, toekomst - bestendig voor 
onze kleintjes, jeugd, maar ook onze ouderen. 

 

Bibliotheek 

Onze bibliotheek is waardevol voor onze gemeente, wel hebben we u 
als college en raad vorig jaar al eens meegenomen in onze 
beschouwingen hoe de bibliotheek van de toekomst eruit zou kunnen 
zien.  

Wethouder, kunt u ons al meer vertellen op welke wijze onze 
bibliotheek zich omvormt naar een eigentijdse en toekomst - 
bestendige bibliotheek? 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3e Brug 

Nu zult u denken, we hebben nog niets gehoord over de derde brug, 
wel college, we zullen maar zeggen ‘lest best’. Zoals vanmiddag al 
gevraagd door HvU willen we graag de derde brug zo spoedig mogelijk 
realiseren, met elke toevoeging richting de post derde brug komt deze 
brug meer in zicht, vandaag hebben we weer een mijlpaal gezet door te 
vragen om EURO 150.000 te reserveren voor de derde brug. 

  

Een brug die absoluut noodzakelijk en dringend gewenst is, kan de 
wethouder ons misschien al meer vertellen over het traject richting de 
realisatie van de derde brug, graag horen we ook hoe de huidige stand 
is met de aankoop schokkerhoek? 

 

Voorzitter, we sluiten af.  

 

We zijn blij met u als burgemeester en met dit actieve, betrokken 
college, vele obstakels moesten en zijn uit de weg geruimd om tot het 
huidige resultaat te komen, burgemeester en college, vanaf de zijde van 
HVU wensen we u veel sterkte, wijsheid en bovenal de zegen van de 
Heere toe, want zonder zijn zegen zal er niets gedijen, we hebben dit zo 
treffend kunnen vernemen in de afgelopen periode. 

We willen dan ook besluiten met: 

Dat ‘s Heeren zegen op u daal Zijn gunst uit Sion u bestraal Hij schiep ’t 
heelal, zijn Naam ter eer Looft, looft dan aller heren Heer 

 


