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Bij Hart voor Urk zit je goed



Voor u ligt het Verkiezingsprogramma 2014-2018 van 
Hart voor Urk.

We zijn inmiddels alweer 4 jaar verder, de tijd vliegt.
Allereerst willen we de familie van onze vriend en fractie-
lid Piet ter Beek gedenken. We missen hem erg binnen 
onze fractie; zijn karakteristieke mening en uitspraken 
blijven ons bij. De laatste jaren zijn niet de gemakkelijk-
ste jaren geweest. De crisis is in volle hevigheid komen 
aanzetten en hier hebben we als gemeente nu volop mee 
te maken. Ook komt er de komende jaren nog veel op ons 
af. Toch mogen we vast-stellen dat we als gemeenteraad 
een politiek stabiele periode afronden. Hierin is duidelijk 
naar voren gekomen dat een volkspartij als Hart voor Urk 
als een stabiele factor binnen de Urker gemeenteraad 
functioneert.
In een tijd waarin de landelijke overheid meer taken en 
verantwoordelijkheden neerlegt bij de gemeenten, met 
fikse kortingen op overheidsuitkeringen en we dit als 
gemeente zelf moeten oplossen, is een sterke plaatselijke 
volkspartij die alleen opkomt voor de burgers van Urk, 
zonder aan de leiband van den Haag te lopen, steeds 
belangrijker. 
Veel dingen binnen ons verkiezingsprogramma hebben 
we deze periode bereikt. Te noemen zijn bijv.: starters-
lening voor de nieuwbouw werd uitgebreid en voor 
de bestaande woningmarkt in het leven geroepen, de 
nieuwbouw gecontinueerd, aantal huurkoop woningen 
uitgebreid, subsidie op zonnepanelen, realisatie van de 
ijsbaan, het speelbos, de vernieuwbouw van het zwembad 
en de vernieuwbouw van de botterschuur
Maar een belangrijk punt voor Hart voor Urk blijft, de 
derde brug. Deze hadden we graag gerealiseerd in deze 
periode. We hebben als Hart voor Urk de afgelopen perio-
de met veel inzet dit zo belangrijke punt onder aandacht 
gebracht bij gemeente en provincie ,maar door nagenoeg 
geen uitgifte aan bedrijventerrein, wat toch de financiële 
drager is van een derde brug en ook gewijzigde priori-

teiten bij de provincie hebben ertoe geleid dat de derde 
brug nog niet is gerealiseerd. Uitstel is echter geen afstel, 
Hart voor Urk zal zich de komende periode blijven inzet-
ten voor de uiteindelijke realisatie van de derde brug.

Net als in de afgelopen periode waarin we voor grond 
uitgifte aan Urker bouwbedrijven gepleit hebben -en 
dit ook opgepakt is-, blijven we ons hard maken voor de 
plaatselijke ondernemers.  
De gebeurtenissen bij de aanbestedingen van het zwem-
bad en het kindcentrum zijn voor Hart voor Urk- ondanks 
de door ons gestelde kaders- niet naar wens verlopen. We 
gaan ons de komende periode dan ook inzetten om te 
kijken hoe we deze regels kunnen aanpassen,  zodat het 
in de praktijk ook mogelijk is dat de Urker ondernemers 
mee kunnen dingen naar dit soort projecten

Eeuwenlang hebben we onder de zegen van de Heere ons 
hoofd zelfstandig boven water kunnen houden. Tegen de 
verdrukking in mochten we  groeien en  bloeien. 
Urk is een dorp waarop we trots mogen zijn. Laten we dat 
ook uitdragen. Uitdragen waarin Urk sterk is. Een goede 
arbeidsmoraal, gemeenschapszin, inzet, geloof en tradi-
tie, kenmerken Urk, als een keileembult in de branding. 
Urk moet wel Urk blijven. Laten we ons daarvoor met 
elkaar – Hart voor Urk wil daar de inwoners bij betrekken – 
de komende jaren inzetten. 
Urk is uniek. Een Urker heeft vele gaven en talenten. Het 
gemeentebestuur moet die meer benutten. Niet zomaar 
iets doen zonder de burgers te hebben gehoord.

Stemmen op Hart voor Urk betekent: 
Urkers zetten zich in voor Urk! 
Laat uw stem horen. Mogen we op u rekenen? 
Alvast bedankt!

BESTUUR EN FRACTIE
HART VOOR URK

Voorwoord
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Ruimtelijke ontwikkeling

WONINGBOUW 
Hart voor Urk heeft oog voor de startende gezinnen. 
Samen met de plaatselijke aannemers willen we als Hart 
voor Urk dan ook kijken hoe we de komende jaren nog 
energiezuiniger en goedkoper kunnen bouwen. Dit is 
nodig om de betaalbaarheid van een woning te kunnen 
continueren, zodat de doorstroming binnen onze plaats 
op peil blijft. We moeten onze startende burgers binnen 
ons dorp aan ons binden. De startersleningen voor nieu-
we en bestaande woningen moeten de komende jaren 
gewaarborgd worden. 

Het terugdringen van de energiekosten staat ook hoog 
op de agenda bij Hart voor Urk. Daarom dringen we erop 
aan om energiezuinig te bouwen voor onze toekomstige 
bewoners.

Onderzoek wijst uit dat Urk licht vergrijst. Op basis van dit 
onderzoek gaan we als Hart voor Urk samen met stichting 
Patrimonium en de plaatselijke aannemers kijken naar de 
woonbehoefte voor de komende jaren. Bijvoorbeeld door 
meer aandacht te schenken aan gelijkvloerse woningen. 
Door deze woningen zo dicht mogelijk bij de plaatselijke 
voorzieningen te realiseren, kunnen ouderen zolang als 
gewenst en mogelijk is, zelfstandig blijven wonen.

INRICHTING WIJK RONDOM VOORMALIGE 
BASISSCHOOL DE VUURBAAK
We willen de bewoners zoveel mogelijk bij de inrichting 
van hun wijk betrekken. Ook bij het herinrichten van een 
gebied willen we de bewoners van dit gebied er nauw 
bij betrekken. Een voorbeeld is de herinrichting van de 
locatie Vuurbaak. Wanneer een wijk gerealiseerd is, moet 
deze ook goed onderhouden worden. De gemeente en de 
bewoners van de wijk behoren samen zorg te dragen voor 
de wijk. Dit kan een succes worden wanneer dit in goede 
samenwerking met de bewoners geschiedt.

Hart voor Urk wil dan ook elk jaar samen met de gemeen-
te een overleg organiseren met de besturen van alle 
buurtverenigingen op Urk om hun wensen en opmerkin-
gen aan te horen en deze waar mogelijk te verwezenlij-
ken. Hierdoor zorgen we voor  een betere communicatie 
met de buurten en kunnen we samen werken aan een 
optimaal resultaat.

Ruimtelijke ontwikkeling



STAARTWEG
De hoofdroutes moeten voor alle weggebruikers duidelijk 
en goed te gebruiken zijn. Ongebruikelijke en onbegrij-
pelijke verkeersroutes moeten worden voorkomen en 
opgeheven. Daarom zal Hart voor Urk er ook voor pleiten 
dat de doorstroming op de Staartweg bij het speelbos 
verbeterd en veiliger wordt. Te denken valt aan een fiets- 
en wandel viaduct onder de weg naar het speelbos, en het 
speelbos te omheinen met een hekwerk dat er voor moet 
zorgdragen dat onze kleintjes veilig kunnen spelen.

Hart voor Urk vindt dat op korte termijn de derde brug 
over de Urkervaart  moet worden aangelegd. Men stelt: 
door de huidige economische omstandigheden is de 
derde brug, daar waar aangegeven binnen de structuurvi-

Verkeer en vervoer

sie van Urk de komende jaren niet realiseerbaar door de 
gestagneerde grondverkoop op het industrieterrein. 

Hart voor Urk kan niet leven met deze gedachte, de 
vele problemen in het afgelopen jaar hebben duidelijk 
aangegeven dat een derde brug noodzakelijk is. Daarom 
wil Hart voor Urk onderzoeken of op de huidige fietsbrug 
locatie een volwaardige brug gerealiseerd kan worden. 
De woon- en werkgebieden behoren immers met elkaar 
in een goede en begaanbare verbinding te staan.

In de woonwijken hoort bijzondere aandacht aan voetgan-
gers, fietsers en spelende kinderen te worden besteed. 
Een duidelijk  fiets- en wandelroutenetwerk door Urk 
behoort te worden gerealiseerd en  duidelijk aangegeven 
te worden.

PARKEREN
In de woonwijken en bij bedrijven dienen voldoende 
parkeerplaatsen te worden aangelegd. Voor de oude 
dorpskom dient, in nauwe samenwerking met bewoners 
en winkeliers, een logisch verkeerscirculatieplan te wor-
den opgesteld en uitgevoerd. Ook behoren er voldoende 
parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Hart voor Urk 
is van mening dat de parkeerplaatsen in het oude dorp 
voor en van de bewoners en winkeliers zijn. Toeristen en 
recreanten moeten elders hun auto’s kunnen parkeren.
Op de locatie Lemsterhoek dient zo spoedig mogelijk 
een parkeerterrein voor (betaald) parkeren gerealiseerd 
te worden. Dit is de aangewezen locatie voor de toerist: 
vlakbij bij de haven, dicht bij het oude dorp en win-
kelgebied. Goede en voldoende aanwijzingen om de 
parkeerplaatsen aan te wijzen, zijn ook nodig. Te denken 
valt aan eenrichtingsverkeer in bepaalde straten. Dit om 
de verkeersveiligheid te verhogen en de doorstroming in 
deze straten te optimaliseren. Voor de komende jaren zal 
ook gekeken worden naar het gebied dat begint met de 
Meeuwenlaan en dat eindigt met de Zeeasterstraat.
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OPENBAAR VERVOER
Het is van belang dat scholen, ziekenhuizen en andere 
instellingen buiten Urk goed bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer. Door bezuinigingen bij Connexxion 
mag het niet zo zijn dat dit leidt tot problemen bij het 
vervoer van onze leerlingen. Problemen met overvolle 
bussen en ov oplaadpunten dienen aangepakt te worden. 
De gemeente dient dit goed in het oog te houden en 
dit periodiek af te stemmen met Connexxion. Er dient 
aandacht te blijven voor voldoende stallingplekken voor 
de fietsen bij de bushaltes.

LEERLINGENVERVOER 
Het gaat dan om vervoer naar scholen 

voor speciaal onderwijs. Hart voor Urk 
heeft hart voor anders begaafde kinde-
ren binnen onze Urker samenleving. 
Daarom heeft Hart voor Urk ook aange-
drongen om de geplande wijzigingen 

in het leerlingenvervoer naar scholen 
voor speciaal onderwijs terug te nemen 

en eerst in gesprek te gaan met de 
ouders en vervoerders. Alleen dan kan een 

door alle partijen gedragen overeenkomst 
gesloten worden. Hart voor Urk zal hier ook 

op toezien en alleen dan instemmen als ook de 
ouders akkoord gaan met een nieuw plan voor het 

leerlingenvervoer naar scholen buiten ons dorp. 
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HARDE WERKERS
Urkers staan bekend als harde werkers. In die arbeidsinzet 
en – moraal is nog niets veranderd. Als gemeente moeten 
we deze rijkdommen koesteren, stimuleren en ondersteu-
nen, de Urker werkmentaliteit moet gepromoot worden 
buiten de grenzen van onze Urker gemeenschap

VISSERIJSECTOR
Eeuwenlang is Urk verbonden met de visserij. De 
gemeente moet het visserijbedrijfs-leven ondersteu-
nen, faciliteren en mag daarin niet verslappen. Hoewel 
andersoortige werkgelegenheid ook belangrijk is, vindt 
Hart voor Urk de visserij en het visserij-bedrijfsleven een 
belangrijk aandachtsveld van het gemeentebestuur. De 
gehele visserijsector verdient de steun en aandacht van 
het gemeentebestuur.

Economische ontwikkeling

De ontheffingen voor de pulskor, de dreigende aanlan-
dingsplicht enz., en meer van deze zaken moeten goed 
onder de aandacht gebracht worden in Den Haag en Brus-
sel. Een actieve en effectieve lobby richting Den Haag en 
Brussel heeft grote prioriteit voor Hart voor Urk, hart voor 
Urk zal zich inzetten deze lobby te versterken door middel 
van uitbreiding. Ook moet er aandacht geschonken 
worden aan een betere afstemming tussen de opgelegde 
regelgeving en de praktijk, dit is nu niet het geval.
Goede initiatieven (zoals het masterplan duurzame vis-
serij) die gemaakt worden door de gehele sector, dienen 
ondersteund te worden en onder de aandacht gebracht te 
worden bij de provincie, Den Haag en Brussel.
Internationale samenwerking tussen de visserijgemeen-
schappen is gewenst, de internationale samenwerking 
tussen de Europese visserijgemeenschappen moet geïn-
tensiveerd worden, doel van deze samenwerking is samen 
als Europese visserij gemeenschappen een vuist te maken 
tegen (onuitvoerbare) regelgeving vanuit Brussel.
Een betere samenwerking tussen de visserij en verwer-
kende industrie is gewenst, veel meer dan nu het geval 
is zal aandacht geschonken moeten worden aan het 
realiseren van een rendabele keten van vangst tot de 
consument.
Onderzocht moet worden of er de mogelijkheid bestaat 
om vanuit den Haag een (resolverend) fonds op te zetten 
waaruit vernieuwing en verduurzaming van de visse-
rijvloot mogelijk moet worden, de vloot verouderd en 
nieuwe initiatieven op het gebied van vernieuwing van 
de vloot moeten aangegrepen worden.

BOUWSECTOR
De bouwsector is een groeiende bedrijfstak binnen de 
Urker economie. Hart voor Urk heeft hier aandacht voor 
en ondersteunt daar waar mogelijk is onze plaatselijke 
ondernemers. De Urker bouwsector moet zich gaan onder-
scheiden middels een goede samenwerking tussen alle 
plaatselijke bedrijven die werkzaam zijn binnen de bouw-
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sector. Het realiseren van een Urker “bouwcluster” is de 
wens van Hart voor Urk. Een woning moet van heipaal tot 
nok een Urker product worden. Door de grote veranderin-
gen in de laatste jaren binnen deze sector is een andere 
inzet van de gemeente gewenst. Actief meedenken en 
doen is ons credo.
Concreet betekent dit dat we onze bouwbedrijven willen 
betrekken bij nieuwe projecten. Dit is nodig om de Urker 
bouwsector referentie projecten te gunnen, zodat deze 
sector zichzelf beter kan presenteren. Samen staan we 
sterk en kunnen we een vuist maken.

WERKGELEGENHEID
Hart voor Urk is er voor iedereen, dus ook voor onze 
jeugdige bevolking. Vijftig procent van onze bevolking 
is jonger dan 25 jaar. Hierdoor worden elk jaar circa 100 
woningen gebouwd om in deze behoefte te kunnen 
voorzien. Daartegenover hebben we de laatste jaren geen 
industriegrond verkocht, Dit zal in de toekomst proble-
men opleveren qua werkgelegenheid.
De komende jaren komen er een flink aantal jongeren op 

de arbeidsmarkt. Om deze jongeren een goed perspectief 
te bieden, willen we dan ook samen met alle partijen 
gaan onderzoeken op welke wijze we als gemeente 
het meest kunnen betekenen voor onze jongeren in de 
arbeidsmarkt. 
Naast werk in de visserijsector moeten banen worden ge-
creëerd in andere sectoren. De gemeente moet hierin een 
actieve rol vervullen. Versterking en uitbreiding van de 
plaatselijke bedrijvigheid dient uitgangspunt te zijn. Het 
bestaande bedrijfsleven moet die steun van het gemeen-
tebestuur voelen en ervaren, de randen van de wet- en 
regelgeving dienen te worden opgezocht om het Urker 
bedrijfsleven, ook vanuit de gemeente, opdrachten te 
verstrekken. Dat gebeurt dan natuurlijk onder het motto: 
koopt in den vreemde niet, wat Urk u biedt.
Daarnaast moet het gemeentebestuur een actief acquisi-
tiebeleid voeren en bedrijven naar Urk halen die hier pas-
sen. Middels een actieve campagne moet de gemeente 
de verkoop van industriegrond uit het slop trekken, een 
goede balans tussen het scheppen van arbeidsplaatsen 
en de opbrengst van industriegrond dient hierbij goed 
in het oog gehouden te worden. Daarbij dienen we te 
bedenken dat het creëren van arbeidsplaatsen boven een 
maximale opbrengst per m² industriegrond staat. Ook ho-
ger opgeleid werk naar Urk halen is belangrijk voor Hart 
voor Urk, hier dient aandacht aan geschonken te worden 
in de campagne.
Ook andere vormen van financiering dienen te worden 
onderzocht om het aantrekkelijk te maken voor bedrijven 
om zich op Urk te vestigen.
We staan als Hart voor Urk natuurlijk pal achter de realise-
ring van de buitendijkse haven. De gemeente moet hier 
actief in meedenken en waar mogelijk faciliteren, Hart 
voor Urk zal deze plannen actief ondersteunen. 
Ook de inzet van Concern voor Werk heeft de steun van 
Hart voor Urk. Plaatsgenoten die daar werken , doen 
nuttig en goed werk Naar deze doelgroepen hoort de 
belangstelling van het gemeentebestuur uit te gaan.



GEEN WERK 
Niet iedereen is in staat te werken. Ook zijn er inwoners 
die rond moeten zien te komen van een minimuminko-
men. In deze tijd hebben deze inwoners – de financieel 
zwakkeren – het zwaar. Het gemeentebestuur moet hen 
hulp bieden.
Hart voor Urk let op de kleintjes. In dit verkiezingspro-
gramma wordt duidelijk dat we met kleintjes onze lieve 
jeugd bedoelen, maar ook de financiën van de gemeente. 
Een derde categorie (kleintjes) waarvoor Hart voor Urk 
oog heeft, zijn de sociaal- en financiële zwakkeren. Zij 
verdienen steun van de gemeente. Hart voor Urk bepleit 
ruimhartige bijzondere bijstand en speciale aandacht en 
ondersteuning van gezinnen met kinderen. Mensen die 
schulden hebben gemaakt of voor wie het moeilijk is 
om met geld om te gaan, moeten worden gehol-
pen. Zij moeten worden begeleid. 
Ongewenst zonder werk te zitten valt niet 
mee voor een Urker. Een Urker werkt graag 
en hard. Vrijwilligerswerk wordt de komen-
de jaren meer en meer gevraagd door een 
veranderende samenleving, Hart voor 
Urk wil deze groep dan ook zien te inte-
resseren voor vrijwilligerswerk en hier als 
gemeente ook iets tegenover zetten. 
De voedselbank is helaas een steeds meer 
bekend wordend begrip binnen de Urker 
samenleving. Hart voor Urk staat pal achter 
dit project en zal zich ook in blijven zetten om 
deze stichting en vrijwilligers daar waar mogelijk 
is bij te staan.

MIDDENSTAND
Goed overleg met de vertegenwoordigers van de plaatse-
lijke middenstand wordt door Hart voor Urk bepleit. Niet 
alleen een luisterend oor, maar ook een daadkrachtige en 
vlotte uitvoering van kansrijke en waardevolle initiatieven 
behoort uitgangspunt van het gemeentelijk beleid te zijn.

Het verder revitaliseren van de Lemsterhoek wordt onder-
steund en toegejuicht door Hart voor Urk

MINDER REGELS
Hart voor Urk zal zich blijven inzetten voor minder regels, 
ontbureaucratisering en vermindering van administra-
tieve lasten. Het is frustrerend dat enthousiaste onder-
nemers worden afgeremd en gefrustreerd worden door 
overbodige wet- en regelgeving. 
De gemeentelijke organisatie hoort vraag- en klantgericht 
te zijn en niet aanbod- en bureaucratisch (in)gericht te 
zijn.
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EIGENHEID BEWAREN
Iedere bezoeker op Urk is van harte welkom, mits men 
zich houdt aan de op Urk geldende waarden en normen. 
Massarecreatie wil Hart voor Urk voorkomen. Toeristen 
en bezoekers die geen rekening houden met de op Urk 
geldende waarden en normen zijn niet gewenst. Hart voor 
Urk wil Urk houden zoals Urk van origine  is, puur. 

WELKOM
Ontspanningsmogelijkheden zijn noodzakelijk, maar be-
horen de toets van Gods Woord wel te kunnen doorstaan. 
Urk heeft vele bezienswaardigheden. Bezoekers zijn van 
harte welkom. Zij mogen genieten van de Urker schoon-
heden. Het is goed dat Toerist Info daarin een belangrijke 
rol vervult. Het toerisme heeft onze volledige aandacht. 
We moeten geen Volendam worden, maar wel willen we 
samen kijken hoe we de toerist langer aan ons kunnen 
binden. We zien ook graag dat de recreanten en toeris-

ten (dagjesmensen) ook meer gaan 
besteden bij onze middenstand. 

HAVEN
Het plan “Parel oppoetsen” 
heeft de steun van Hart voor 
Urk. Toewerken naar een 

voor onze burger en toerist 
mooie en gezellige haven 

is datgene wat Hart voor Urk 
beoogt.

STRAND
Nu Urk twee stukken strand bezit, moeten betere parkeer-
voorzieningen en fietsenrekken worden gerealiseerd. Ook 
bestaat behoefte aan voldoende sanitaire voorzieningen 
en kleedaccommodaties. Hart voor Urk wil zich dan ook 
inzetten om voor het kleine strandje een sanitaire voor-
ziening te realiseren en uitbreiding van de voorzieningen 
bij het grote strand.

Recreatie en toerisme

KERKEN
Urk is rijk aan kerkgebouwen. Bij de entrees van ons dorp 
behoren de borden weer te komen “Welkom op Urk en 
zondags in de kerk”. Het is de wens van Hart voor Urk dat 
één keer per jaar een kerkenpad wordt georganiseerd. 
Bezoekers kunnen dan, op een vaste zaterdag in het jaar, 
kennis maken met de Urker kerken. We hebben vele 
mooie orgels, kansels, doopvonten, scheepjes etc. Die 
mogen we best laten zien. Wie weet, leidt het bijwonen 
van het kerkenpad tot een bezoek aan de zondagse ere-
dienst. Zingen in de Zomer trekt jaarlijks vele bezoekers 
en verdient steun van het gemeentebestuur.

SPEELWEIDE URKERBOS
Wie heeft er als oudere inwoner geen mooie herinnering 
aan de speelweide in het Urkerbos  Hele families zaten 
in de zomermaanden op de speelweide, de kinderen 
vermaakten zich hier heerlijk. Momenteel is de speelwei-
de onbegaanbaar (ontoegankelijk) voor onze gezinnen. 
Hart voor Urk wil er zich voor inzetten bij Flevolandschap 
om de speelweide weer terug te krijgen voor de Urker 
gezinnen, zodat oude tijden hier weer herleven. Ook 
moet het Urkerbos beter toegankelijker worden gemaakt 
voor voetgangers en fietsers

besteden bij onze middenstand. 

mooie en gezellige haven 
is datgene wat Hart voor Urk 

beoogt.



SPORTIEVE RECREATIE
Gezonde ontspanning is noodzakelijk. De 
boog kan niet altijd gespannen staan. Op 
Urk zijn vele verenigingen die zich inzetten 
voor sportieve recreatie. Het gemeentebe-
stuur behoort haar beleid op deze inzet van 
vele vrijwilligers af te stemmen. Fiets- en 
wandelroutes van Urk behoren goed aan 
te sluiten op fiets- en wandelroutes van de 
buurgemeente Noordoostpolder. In nauwe 
samenwerking met het waterschap en de 
buurgemeente dient de bewegwijzering van de 
route duidelijk en logisch te lopen. Dat de fiets- en 
wandelpaden goed begaanbaar moeten zijn, acht 
Hart voor Urk een vanzelfsprekende zaak. 
Het zwembad wordt ook druk bezocht door onze jeugd 
en is een goede vorm van ontspanning en recreatie Op 
verzoek van Hart voor Urk wordt ook het recreatieve ge-
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meegenomen in de 
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renovatie van het zwembad, de bijv. nieuw gerealiseerde 
glijbaan is het resultaat van de inzet van hart voor Urk. 
Hart voor Urk vindt het belangrijk dat de kleintjes veilig 
kunnen spelen in het recreatieve deel van het zwembad, 
Het zwembad moet voor zowel de ouders als de kinderen 
aantrekkelijk zijn. Ook kan het zwembad een actieve rol 
spelen in het aanbieden van een verantwoorde ontspan-
ning van de jeugd tussen de 12-18 jaar op zaterdag 
avond. Hart voor Urk zal zich inzetten om dit gerealiseerd 
te krijgen.
Een grote skeelerbaan is een veelgehoorde wens van de 
Urker bevolking. Hart voor Urk zal zich dan ook inzetten 
deze wens te realiseren.

VERENIGINGEN
Als Hart voor Urk zijn we van mening dat de verenigingen 
ontzien moeten worden in de door de gemeente opgeleg-
de kosten. Kosten als erfpacht dienen door de gemeente 
alleen kostendekkend te worden doorberekend. Lid 
worden/zijn van een vereniging moet betaalbaar blijven.

meegenomen in de 
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BEHOUDEN
ls Hart voor Urk willen we zuinig zijn op ons dialect, 
de klederdracht en andere Urker cultuuruitingen. Wat 
verdwijnt, komt moeilijk weer terug. 

Als gemeente moeten we daar dan ook oog en hart voor 
hebben. Eeuwen lang zijn we eilandbewoners geweest. 
Na de inpoldering is de afbraak van de specifieke Urker 
cultuur begonnen. Daarom moet het gemeentebestuur 
het weinige dat we op dit terrein (nog) bezitten, koeste-
ren. Wat we hebben, moet bewaard blijven.
De vernieuwbouw van de botterschuur is hiervan een 
mooi voorbeeld. Een prachtig resultaat waar Hart voor Urk 
zich hard voor heeft gemaakt. Ook de werf Metz is bepa-
lend gezicht in het oude dorp. Hart voor Urk heeft zich 
ingezet dat deze werf behouden bleef voor 

Urk. De werf is momen-
teel al weer volop in 

bedrijf en voor 
de havemees-

terwoning 
wordt ook 
een mooie 
invulling 
verwacht.
Onze 

Urkerdag is 
een blijvend 

succes en ver-
dient de steun van 

de gemeente.

De stichting “Urk in oorlogstijd “ verdient ook de aan-
dacht, dit gezien het vele materiaal dat deze stichting 
bezit. Maar ook om dit materiaal voor het nageslacht be-
waard te laten blijven. Daarnaast is het goed om aandacht 
te geven aan educatie om deze zwarte bladzijde uit onze 
Nederlandse geschiedenis levend te houden. Hiermee 

Cultureel erfgoed

kan de jeugd worden gewezen op de gevaren van haat en 
discriminatie.

KLEDERDRACHT EN DIALECT
Het gemeentebestuur behoort de vertegenwoordigers en 
dragers van het Urker goed te steunen. De Klederdracht-
groep doet uitstekend werk. Ook de diverse koren laten 
zien hoe prachtig onze dracht is. Naast de klederdracht 
moet de instandhouding van het Urker 
dialect gestimuleerd worden. Hart 
voor Urk vindt het belangrijk 
dat ons  eigen Urker dia-
lect behouden blijft en 
pleit voor een uurtje 
per week les in 
de Urker cultuur 
en taal op alle 
scholen op Urk.

teel al weer volop in 
bedrijf en voor 

de havemees-

een blijvend 
succes en ver-

dient de steun van 
de gemeente.

dialect gestimuleerd worden. Hart 
voor Urk vindt het belangrijk 
dat ons  eigen Urker dia-
lect behouden blijft en 
pleit voor een uurtje 



WIE DE JEUGD HEEFT…
Urk is een kinderrijk dorp. Dat moeten we niet vergeten. 
Voor onze kleintjes, maar ook voor de oudere jeugd, 
dienen er voldoende voorzieningen voor verantwoorde 
ontspanning aanwezig te zijn. Hart voor Urk heeft zich 
daarvoor ingezet en zal dat blijven doen. Jongeren die in 
de knel komen, moeten worden geholpen. Het voorko-
men van problemen is nog beter!

IN DE WIJK 
Hart voor Urk let op de kleintjes. Onze lieve kindertjes 
horen dicht bij huis te kunnen spelen. Onder het toeziend 
oog van vader en moeder. Voldoende veilige speeltoestel-
len moeten dan ook in de wijk aanwezig zijn. Buurtver-
enigingen die zich hiervoor inzetten, moeten daarvoor 
steun en waardering van het gemeentebestuur krijgen. 
Op speelvoorzieningen mag, naar de mening van Hart 

Jeugd, gezin en ouderen

voor Urk, niet bezuinigd worden. Ook moeten deze voor-
zieningen in samenwerking met de buurtverenigingen 
worden onderhouden, dit is nu vaak niet het geval. Hart 
voor Urk zal zich dan ook inzetten om hiervoor middelen 
beschikbaar te stellen om dit onderhoud structureel door 
te voeren. Verder moeten we als gemeente en buurtver-
enigingen de mogelijkheden binnen het Oranjefonds 
optimaal benutten voor een zo hoog mogelijk speelple-
zier van onze kleintjes in de wijken. De oudere jeugd kan 
zich gemakkelijker verplaatsen, op centrale plekken in 
ons mooie dorp horen speelveldjes (basketball, voetbal, 
volleybal, skaten etc.) aanwezig te zijn. De jeugd moet de 
ruimte krijgen elkaar ontspannen te ontmoeten.

ONDER DAK
Het jeugd- en jongerenwerk heeft de steun van Hart voor 
Urk. Het gemeentebestuur hoort de inzet en het werk van 
de Stichting Buurtwerk, Stichting Jeugd Opvang Werk, 
Koffiebar “Koem er in” en de Stichting “De Parel “ te 
waarderen en te ondersteunen.

ONDERWIJS
Het is een voorrecht dat we op Urk zoveel onderwijsinstel-
lingen mogen bezitten. Onderwijsinstellingen moeten 
centraal in de wijk worden gesitueerd. Kwaliteit van 
onderwijs is geboden. Een goede samenwerking met de 
besturen van de onderwijsinstellingen op Urk en daarbui-
ten is onontbeerlijk. Het gemeentebestuur belegt daartoe 
periodiek bijeenkomsten, met als doel een uitstekend on-
derwijs- aanbod voor onze jeugd. In het kader van de wet 
Passend Onderwijs zal met het basisonderwijs besproken 
worden welke faciliteiten hier op de scholen nodig zijn 
om de kinderen “speciaal” onderwijs op Urk te kunnen 
geven. Hierdoor kunnen op een verantwoorde manier 
de kosten op het speciale leerlingenvervoer verminderd 
worden. Een goede samenwerking met het Berechja col-
lege en met het Pieter Zandt college is gewenst om onze 
jeugd zo lang mogelijk op Urk voortgezet onderwijs te 
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laten volgen. Als Hart voor Urk zijn we er voorstander van 
dat het mogelijk moet zijn om op Urk HBO opleidingen te 
volgen, Een goede educatie ( schoolopleiding) is meer en 
meer een vereiste om een baan te krijgen als starter in de 
arbeidsmarkt. 

Er is momenteel al een tekort aan opgeleide technisch ge-
schoolde arbeiders en dit tekort wordt de komende jaren 
alleen maar groter, Daarom is het de wens van Hart voor 
Urk om weer technisch onderwijs te realiseren op Urk. Dit 
onderwijs moet erop gericht zijn om goed geschoold per-
soneel voor de bouw- en technische sector af te leveren, 
Ook willen we het bedrijfsleven hierbij betrekken door 
het geven van gastlessen binnen deze opleidingen.

HET GEZIN
Samen met de kerken en het onderwijsveld zal het 
gemeentebestuur het gezin weer centraal moeten stellen. 
Voor de geborgenheid, de liefde en de rijke waarde van 
de opvoeding in het gezin moeten we ons allen inzetten.

UITGESTOKEN HAND 
Jongeren die dreigen uit te vallen of in problemen drei-
gen te geraken, verdienen een helpende hand. Samen 
met alle instellingen waar jongeren komen (van consul-
tatiebureau, peuterwerk, onderwijs, jeugd- en jongeren-
werk etc.) behoort de gemeente een actief jeugdbeleid te 
voeren. De schakels van de jeugdketen moeten gesloten 
worden. 
Skoer aan skoer hoort het gemeentebestuur te staan met 
de kerken en maatschappelijke instellingen om te voorko-
men dat jongeren tussen wal en schip raken. 
Deskundig en doeltreffend dient de hand naar onze jeugd 
te worden uitgestoken. Het kerkelijk platform is hiervoor 
de juiste schakel.
Jongeren die in problemen komen, dienen de juiste en 
adequate professionele begeleiding te krijgen. Steun 
vanuit het gemeentebestuur daarbij is geboden.

HORECA
De gemeente verwacht medio 2014 de nieuwe horeca-
nota gereed te hebben in samenwerking met de lokale 
horeca.



DE BIJBEL
Waarden en normen zijn heel belangrijk. Gelukkig 
onderscheidt Urk zich van menige andere gemeente in 
Nederland. Hart voor Urk laat aan de hand van de Bijbel 
zien wat Urk besturen in de dagelijkse praktijk betekent.

HÉT KOMPAS
Voor haar politiek handelen hanteert Hart voor Urk hét 
Kompas, Gods Woord. Het is onze vaste overtuiging dat 
alleen in het onderhouden van Gods geboden groot loon 
ligt. Vandaar dat voor onze standpunten Gods Woord 
uitgangspunt is.
Op Urk herinnert nog veel aan Bijbelse waarden en nor-
men. Te denken valt aan de kerkgang en rust op zondag, 
de Urker bid- en dankdag.
Dankbaar zijn we voor het feit dat onze  raadsvergade-

Normen en waarden 

ringen en huwelijksvoltrekkingen  met gebed worden 
begonnen en beëindigd.
Ook het evenementenbeleid wordt bepaald door christe-
lijke waarden en normen. Zo zijn er meer voorbeelden te 
noemen waarin Urk zich onderscheidt.

GEZIN
Wie wil luisteren naar Gods Woord ziet de rijke waarde 
van een normaal gezins- en huwelijksleven. De waar-
de van geborgenheid, liefde en saamhorigheid in de 
gezinnen wordt vaak onderschat. Daarom wil Hart voor 
Urk het gezin centraal stellen en de christelijke opvoeding 
daarbinnen bevorderen. Samen met kerken en scholen 
zullen de rijkdommen, die hier liggen, benut dienen te 
worden. 

RESPECT
Politiek aan de hand van Gods Woord betekent ook 
respect en aandacht voor onze naaste. Mensen die hulp 
nodig hebben, moeten geholpen worden. Sociaal zwak-
keren dienen ondersteund te worden. Initiatieven om 
onze medemens te helpen en te ondersteunen verdienen 
steun van het gemeentebestuur.
Bescherming van mens, dier en goed is een taak van 
de overheid. Hart voor Urk zal dit blijven benadrukken. 
Zuinig omgaan met andermans goed behoort ook tot het 
respect hebben voor de ander. 

GERUST
Respect voor de ander is ook in een ander opzicht nood-
zakelijk. Niet langs elkaar heen leven. Elkaar waarderen 
en nemen zoals hij of zij is. En staat ons iets niet aan, stel 
het in liefde aan de orde. Maak het bespreekbaar, niet 
het recht in eigen hand nemen. Daartoe heeft God ons de 
overheid, het gemeentebestuur, geschonken. “opdat we 
een gerust en een stil leven mogen leiden.” 
Dat is het uitgangspunt van Hart voor Urk. Een gerust en 
stil leven voor alle inwoners van Urk.
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GEZONDHEIDSZORG 
Een goede gezondheid gaat boven alles. Daarom ver-
dienen alle werkers in de gezondheidszorg de steun en 
waardering van het gemeentebestuur. Hart voor Urk is 
trots op het vele vrijwilligerswerk, ook in deze sector. Gro-
te veranderingen zijn te verwachten binnen deze sector 
de komende jaren, 
We moeten er als gemeente zorg voor dragen dat we 
blijvend die zorg kunnen verlenen die nodig is. Als Hart 
voor Urk zullen we er dan ook nauwlettend op toe blijven 
zien dat de rijksgelden daar worden ingezet waar nodig 
is. Bureaucratie is uit den boze. Korte en praktische lijnen, 
dat is wat Hart voor Urk wil.

COÖPERATIEVE ZORG EN HUISVESTING
Na 2015 verandert de ouderenzorg in pleegzorg. De 
oudere en minder valide burgers zijn aangewezen op zelf-
redzaamheid en hulp van de familie. Hart voor Urk vindt 
het onverteerbaar dat bijvoorbeeld ouderen die altijd 
hard gewerkt hebben tijdens hun arbeidzame leven, nu  
tijdens hun oude dag getroffen worden  door maatrege-
len die weer de nodige zelfredzaamheid  vragen.. 
Dit heeft Hart voor Urk ertoe gebracht het gesprek aan te 
gaan met verschillende zorgaanbieders om te spreken 
over de mogelijkheid van collectieve zorg. Bij Talma –
Haven hebben we een luisterend oor gevonden voor onze 
zorgen 
Deze instantie is al volop bezig constructief in te zetten 
op de komende veranderingen, en gaat verschillende 
vormen van zorg aan bieden. 
Hart voor Urk pleit ook voor een collectieve vorm van zorg, 
zoals op Urk ook destijds door de DEL is vorm gegeven. 
Betrek onze gehele bevolking van jong tot oud in dit 
project zodat ze middels een collectief plan kunnen spa-
ren voor die extra zorg die we als burger mogelijk nodig 
hebben in de toekomst en die in de toekomst niet meer 
vergoed zal worden door het rijk.
Ook qua huisvesting denkt Hart voor Urk mee met onze 

Bijstand en zorg

ouderen. Er 
moet in de toe-
komst voldoen-
de huisvesting 
gerealiseerd 
worden, bijvoor-
beeld gelijkvloerse 
woningen waarin 
alle voorzieningen 
op de begane grond zijn 
gerealiseerd.

WERKERS IN DE ZORG 
Velen op Urk zijn werkzaam in de gezondheidszorg. Zowel 
jongeren als ouderen krijgen veel hulp en steun van deze 
werkers. Daarvoor is Hart voor Urk dankbaar. Niet genoeg 
kan gewaardeerd worden, dat Urk zoveel instellingen en 
personen kent, die hulp en steun aan de naaste bieden. 
Te denken valt aan de huisartsen, de tandartsen, de 
werkers in Het Dok, in Talma Haven, Het Kompas, de Stek-
plek, de Parel, de Thuishaven, Het Hop en al die andere 
instellingen die hulp en steun bieden aan de inwoners 
van Urk. Het gemeentebestuur behoort regelmatig met 
deze instellingen om de tafel te (gaan) zitten om te 
bekijken op welke wijze de hulp en steun kan worden 
versterkt. En om na te gaan  wat de verdere wensen zijn 
zodat we  elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn.

VRIJWILLIGERSPRIJS
Naar aanleiding van het vele vrijwilligerswerk, waarbij in-
woners zich met hart, hoofd en handen op een geweldige 
manier inzetten voor hun medemens, wilde Hart voor Urk 
een blijk van waardering in het leven roepen. Het voorstel 
van Hart voor Urk om jaarlijks een vrijwilligersprijs toe te 
kennen, kreeg instemming van de gehele gemeenteraad. 
De vrijwilligersprijs dient gehandhaafd te blijven. Met de 
jaarlijkse toekenning worden al die vrijwilligers gewaar-
deerd, die zich voor de medemens, de  inzetten.

op de begane grond zijn 



VEILIGHEID
De veiligheid van mens en dier, maar ook de veiligheid 
van ieders goed en de omgeving staat centraal in het 
beleid dat Hart voor Urk voorstaat.

POLITIE
De wijkagent moet herkenbaar zijn en als inwoners de 
politie nodig hebben, dan moet de politie er ook daad-
werkelijk zijn. “ Er zijn” voor onze burgers is het credo, 
Dit moet zich ook vertalen in het feit dat de politie moet 
handelen naar de geest van de wet, niet naar de letter van 
de wet. Taakstraffen zijn een bekende methode van straf-
oplegging, Hart voor Urk gaat er voor pleiten dat deze 
taakstraffen in de toekomst uitgevoerd moeten worden 
onder gemeentelijk toezicht. Gemeentelijke taken dienen 
middels deze taakstraffen vervuld te worden. Dit bespaart 
ons als gemeente de broodnodige gelden die we-  daar 
waar  die financiën hard nodig zijn -  weer juist kunnen 

inzetten voor onze burger.

BRANDWEER
De vrijwillige brandweer 

van Urk draagt Hart 
voor Urk een warm 

hart toe. We zijn on-
der de indruk van 
de professionali-
teit en inzet van 
deze vrijwilligers. 
We hebben ons 
de laatste jaren 

ingezet voor het 
behoud van het 

materieel voor onze 
brandweer en zullen 

dit ook de komende jaren 
blijven doen. 

Onze brandweer is en moet het 

Burger en bestuur 

voorbeeld van Flevoland blijven. Het duikteam moet ook 
voor Urk behouden blijven 
Nu de Urker brandweer bij de Regionale Brandweer 
Flevoland is ingedeeld zal Hart voor Urk de ontwikkelin-
gen nauwlettend volgen. Waar nodig moet het gemeen-
tebestuur bijspringen om de brandweer op Urk een echte 
Urker brandweer van gemotiveerde vrijwilligers te laten 
blijven.

FRS/AMBULANCE
Hart voor Urk is blij met de ambulancestandplaats op Urk. 
Daarover geen misverstand, maar de vrijwilligers van de 
FRS moeten blijvend gemotiveerd  zijn  om hun vrijwilli-
gerswerk te kunnen blijven doen. Zij verdienen de steun 
van het gemeentebestuur.

REDDINGBOOT
Meer aandacht voor de vrijwilligers van de Urker red-
dingboot, bepleit Hart voor Urk. In weer en wind steken 
zij de helpende hand uit op het water en redden levens. 
De bemanning van de reddingboot verdient daarvoor de 
steun en waardering van het gemeentebestuur.

VEILIGHEID IN DE OPENBARE RUIMTE
Veiligheid raakt iedere burger op Urk. Hart voor Urk denkt 
in de eerste plaats aan onze kleintjes. De speelvoorzienin-
gen horen veilig en onderhouden te zijn. Gevaarlijk water 
dient goed afgeschermd te worden en in kinderrijke buur-
ten moet snel rijden voorkomen worden. Maar ook de 
oudere inwoners hebben recht op veiligheid. Niet alleen 
bescherming van hun eigendom, maar ook begaanbare 
fiets- en wandelpaden. Hart voor Urk blijft er dan ook 
nauwlettend op toezien dat er voldoende gestrooid wordt  
met zout in de wintermaanden.
Ook de inwoners die moeilijk ter been zijn of gebruik 
moeten maken van hulpmiddelen, moeten zich veilig 
door Urk kunnen bewegen. Alle openbare gebouwen 
behoren voor deze doelgroep goed toegankelijk te zijn.

BRANDWEER
De vrijwillige brandweer 

van Urk draagt Hart 
voor Urk een warm 

hart toe. We zijn on-
der de indruk van 

ingezet voor het 
behoud van het 

materieel voor onze 
brandweer en zullen 

dit ook de komende jaren 
blijven doen. 

Onze brandweer is en moet het 
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ZUINIG MET GELD
Het geld dat het gemeentebestuur bezit, is van de 
gemeenschap. Inwoners van Urk hebben een deel 
daarvan opgebracht. Daarom moet het gemeentebestuur 
verantwoord en zorgvuldig met dit geld van de burgers 
omgaan. Bovendien dient het gemeenschapsgeld alle 
inwoners ten goede te komen.

ZUINIG EN DOELMATIG
Om tot een goede keuze te kunnen komen en het 
geld verantwoord te kunnen besteden en verdelen, 
moet een open en transparante begroting worden 
opgesteld. Een sluitende begroting verdient  de 
aandacht van allen.  
Wat het zwaarst weegt – veiligheid, gezondheidszorg, 
werkgelegenheid en specifieke Urker zaken – heeft bij 
Hart voor Urk de voorkeur bij de uitgaven.
Een zuinig en doelmatig beheer van de gemeentelijke 
financiën houdt ook in, dat voor noodzakelijke voorzie-
ningen  zoals de derde brug over de Urkervaart, bereik-
baarheid en gemeenschapsvoorzieningen moet worden 
gespaard.
Tijdelijk “overtollig geld” dient het gemeentebestuur 
uitsluitend “te stallen” bij betrouwbare en kredietwaardi-
ge banken.

DRAAGKRACHT
Begrip moet er zijn dat voor de één een belastingverho-
ging van één euro per week overkomelijk is, maar voor 
de ander niet. Vele inwoners weten nauwelijks rond te ko-
men. Het gemeentebestuur moet daar oog voor hebben 
en deze inwoners helpen. 
Op een zorgvuldige en verantwoorde wijze moeten de 
lasten worden opgelegd en verdeeld. Uitgangspunt voor 
het gemeentebestuur moet zijn: geen lastenverzwaring. 
Voor bijzondere omstandigheden en zaken zal een gerin-
ge verhoging noodzakelijk zijn, maar die verhoging dient 
de minima niet te treffen.

Financiën



Secretariaat:

B. den Hartog
Hooiland 9
8321 CZ Urk
Telefoon 0527-682482
bdhartog@hartvoorurk.nl

Fractie:

J. Koffeman
Voorland 16
8321 CB Urk
Telefoon 0527-683451
jkoffeman@hartvoorurk.nl

1. Jan Koffeman, Voorland 16
2. Leendert Hakvoort,  Akkers 26
3. Jelle Jonkers, Haagwinde 42
4. Jan Meindert Keuter, Grote Fok 20
5. Frans Lukas Brouwer, Rotholm 61
6. Gerrit Post, Grindrug 7a
7. Gerrit Bos, Zuiderpalen 32
8. Bert van Slooten, Bolder 12
9. Hendrik Koffeman, De Brug 9
10. Daniel Zeeman, Muiderzand 6
11. Pieter van Slooten, De Brug 45
12. Jelle Kaptijn, Blauwe Zeedistelstraat 12
13. Lub Kramer, Foksdiep 63
14. Riekelt Snoek, Schelpenhoek 84
15. Lukas Loosman, Schelpenhoek 54

16. Steven Snoek, Hooiland 14
17. Louw Post, Kleine Fok 22
18. Jaawk Koffeman, Holkenkamp 32
19. Hein Nentjes, Trintel 4
20. Gerrit Schinkel, Voorpiek 12
21. Hendrik Bakker, Grindrug 7
22. Klaas Post, Munnikplaat 11
23. Arie Cornelis Baak, Noorderpalen 84
24. Bob den Hartog, Hooiland 9
25. Andries Bakker, Toppad 20
26. Louwe de Boer, Kamperzand 3
27. Gerrit Wakker, Winterpeil 33
28. Pieter van de Berg, Zate 18
29. Riekelt Bakker, Almerelaan 12
30. Jacob Bakker, Het Top 41

31. Derk Bakker, Zinkstuk 5
32. Sjoerd Nentjes, Wilgenroos 12
33. Jelle Romkes, Gammels 37
34. Johan Post, Havelaar 17
35. Jan Hakvoort, Oude Dijk 32
36. Lubbert Kaptein, Bonairestraat 27
37. Leendert Hakvoort, Pyramideweg 47
38. Gerrit Post, De Noord 44
39. Louwe Korf, Zuiderpalen 21
40. Klaas Koffeman, Duinriet 22
41. Cees Post, De Noord 103
42. Lambertus Brouwer, Boomkor 7
43. Steven Post, Nagel 28
44. Iede Geert Bakker, Middelbuurt 108
45. Harmen Koffeman, Trintel 6
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Ons uitgebreide 

programma kunt u vinden 

op onze website 

www.hartvoorurk.nl


