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Beste vrienden 
van ons mooie Urk,

Dankbaar presenteren we ons als Hart voor Urk in deze brochure. 
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er weer verkiezingen. 
Een feestdag, een echte hoogtijdag voor de democratie.  We hoeven 
ons niet als nieuw voor te stellen want de afgelopen jaren zijn we er 
voor onze kiezers geweest als dat nodig was. We zijn al twaalf jaar 

een stabiele partij in de coalitie. Daar mogen we trots op zijn. 
Hart voor Urk staat voor een maatschappij, waar het veilig, leefbaar, gezellig 

en gemoedelijk is. Dit alles onder het sterke besef dat het leven niet 
maakbaar is, en dat alles gelegen is aan de zegen des Heeren.

De slogan voor deze verkiezingen is: “Urkers stemmen Hart voor Urk’. We willen graag 
politiek blijven bedrijven de komende jaren op een gezonde, frisse en ondernemende ma-

nier. Waar het vroeger nog weleens klonk “Bin jie vor dan bin ik tugen”, heeft 
Hart voor Urk een verbindende rol gespeeld. No-nonsens maar aanpakken. 

We hebben de afgelopen jaren een aantal mooie dingen kunnen realiseren zoals :
1. Start bouwrijp maken Zeeheldenwijk
2. Start bouw Michiel de Ruijterbrug
3. Start sloop en nieuwbouw brandweerkazerne
4. Herstructurering Westgat en Lemsterhoek
5. Twee nieuwe dijkovergangen
6. Nieuwe natuur
7. Bestuurlijk commitment en financiële dekking nieuwe randweg

Maar nu is het tijd om vooruit te kijken ! Met uw hulp willen we graag verder bouwen aan een mooi 
en leefbaar dorp. Dit met een frisse blik en met een gemotiveerde groep. 

Hoe we dat willen doen ? Dat kunt u lezen in deze brochure, en natuurlijk in onze campagne in de krant 
en op de sociale-media. Hart voor Urk wil zich blijven inzetten met uw hulp, want Urkers stemmen Hart voor Urk.

Met vriendelijke groeten,
Jan Koffeman en Frans Lucas Brouwer (Hart voor Urk)



Overspannen 
woningmarkt 
Er moet meer aanbod komen voor starters en senioren op de wo-
ningmarkt. Wij gaan voor starterwoningen van rond de € 250.000 
en grondgebonden seniorenwoningen van rond de € 300.000. 
Ook is Hart voor Urk al jaren voorstander van meer huurkoopwo-
ningen voor onze starters! De Zeeheldenwijk krijgt vorm en wij zijn 
trots op de naam van deze wijk. Dat geeft blijk van hart voor onze 
vaderlandse geschiedenis. Om met de woorden van een zeeheld 
te spreken, moeten we nu volle kracht 
vooruit en de zeilen hijsen. Scherp 
aan de wind voor onze starters, 
senioren en het aanpakken 
van de woningnood. We 
moeten nu al aan onze 
toekomst denken door 
opnieuw met de buur-
gemeente te kijken hoe 
we verder uit kunnen 
breiden. Urk heeft nieuwe 
grond nodig, want Urk 
groeit door!

Dat ene 
kompas 
De mens wikt maar God beschikt. Daarom is het in ons 
dagelijks leven nodig om in al onze arbeid te vragen aan 
de Heere: ’’Wat wilt Gij dat ik doen zal?’’ Dat is niet altijd 
even makkelijk, maar met vallen en opstaan mogen 
we toch geloven dat ons kompas de Bijbel is en we van 
daaruit onze koers moeten bepalen. Ook in stormen en 
donkere nachten mogen we op dat Kompas vertrouwen 
en ons afhankelijk weten van de grote Stuurman. Hart 
voor Urk tracht vanuit een geopende Bijbel politiek te 
bedrijven en hierbij is ons, maar ook uw gebed nodig.

Hart voor onze 
ondernemers 
We gaan iets moois maken van de nieuw aan te 
leggen buitendijkse haven Port of Urk en het aan-
grenzende industrieterrein. We zien hier als onder-
nemerspartij genoeg kansen en mogelijkheden. Hier 
faciliteren we bedrijven die willen groeien of juist 
een start willen maken. We gunnen die ondernemers 
alle succes, want zo blijft ‘oenze bult’ groeien. Onlos-
makelijke voorwaarde is dat de stroomvoorziening en 
waterdruk op orde moeten zijn! De ambities zijn hoog 
en passend bij Urk en die verdienen ruim baan.

Jachthaven
In de afgelopen raadsperiode heeft Hart voor Urk gestreden 
voor een jachthaven in de Urkervaart. Het plan kon op grote 
steun rekenen van de bevolking en booteigenaren. Afgelopen 
periode is het ons helaas niet gelukt om dit plan te realise-
ren. Met uw steun en stem zien wij het voor mogelijk om dit 
alsnog te realiseren. Kunnen we op u rekenen?

Arbeidsmigranten
Urk groeit door! Niet alleen in bevolking maar ook 
met zijn bedrijvigheid. Steeds meer mensen uit 
Oost-Europa werken op Urk, en die arbeidskrachten 
zijn we hard nodig! Wel legt dat nog meer druk 
op de al gespannen woningmarkt en tast dit het 
beeld van onze dorpskern aan. We willen en moeten 
daarom deze raadsperiode snel een tijdelijke oplos-
sing bieden voor deze groeiende groep arbeids-
migranten en op termijn grootschalige huisvesting 
realiseren bij de Port of 
Urk. Dit past in onze 
opdracht om om te 
zien naar deze 
naasten, die we 
goed moeten 
behandelen.



Cultuur en
Toerisme
Een schrikbeeld van Hart voor Urk is dat we als dorp 
een museum worden, net als Volendam. Mensen zijn 
welkom op Urk en dat is goed voor de economie. 
Maar we moeten wel het karakteristieke van ons dorp 
behouden, in het bijzonder geldt dit voor de zondags-
rust. Ook willen we in het oude dorp blijven 
autorijden. Onze rijke historie en cultuur 
mogen wat meer belicht worden en 
plannen die dit als doel hebben, 
verdienen onze onverminderde 
aandacht en eventuele 
financiële steun.

Sport en Recreatie
We zijn erg trots op het Urkerveld en het rondje Urk. Bewe-
ging en frisse lucht is belangrijk! Plannen voor voetpaden 
op de Witte Zandvlakte steunen we van harte. Het plan 
voor de vergroting van de grote Singel juichen we toe en 
de initiatiefnemers steunen wij. Voor de zaalsporters en de 
scholen zijn we blij dat een nieuwe grote sporthal gereali-
seerd wordt. Hart voor Urk maakt zich sterk voor de wensen van 
deze gebruikers bij de ontwikkeling en realisatie van deze sport-
hal. De paardensport verdient geschikte ruiterpaden, even als onze 
toenemende groep mountainbikers met hun mountainbikeroutes. De 
burgers die zich hiervoor inzetten steunen we volop waar we kunnen! 
Recreanten en sporters verdienen een gemeente in de meewerkstand.

Visserij 
We moeten in de nieuwe periode 
goed acteren op dit onderwerp. De 
toekomst van de visserij staat onder 
druk. Als plaatselijke partij zonder banden 
in Den Haag hoeven we niet op onze tenen te lopen 
en kunnen we zeggen waar het op staat, genoeg is 
namelijk genoeg! Een goede band met de gemeen-
tes waar onze vloot ligt is belangrijk. Hart voor Urk 
wil zich in gaan zetten voor het opzetten van een 
stedenband met bijvoorbeeld Vlissingen. Verder is 
het IJsselmeer geen vergaarbak voor allerlei vormen 
van energieopwekking. Vissers moeten de ruimte 

krijgen om zo ook onze mooie IJsselmeer-
visafslag, waar we voor gestreden hebben, 

rendabel te houden.

Jeugd en toekomst 

Hart voor Urk wil zich graag inzetten voor onze jeugd. Urk Durft is een 
geweldig initiatief en Caritas doet goede dingen. Zulke instellingen 
dragen we een warm hart toe! Instanties die iets voor onze jeugd 
doen, moeten we faciliteren en helpen waar we kunnen. Bepaalde 
jeugdige leeftijdsgroepen kunnen nergens terecht. Vroeger kenden 
we ’t Jeugd en De Skuil. Dat soort vrijetijdsbesteding waar de jeugd 
elkaar ontmoet is belangrijk. Is de oude brandweerkazerne misschien 
een mooie locatie voor de jongere jeugd? Wij vinden van wel en 
willen die graag zo invullen. U ook?

Infrastructuur, Openbaar 
Vervoer en Veiligheid 
Voor een toekomstbestendig Urk is bereikbaarheid van het grootste 
belang. De nieuwe randweg die Urk via een volgende brug met de A6 
verbindt, moet er komen! De Lelylijn, met een tussenstop ten westen 
van Emmeloord, moeten we voor blijven lobbyen. Kortom, genoeg om 
met uw steun aan te werken. Trots zijn we op de Michiel de Ruijter-
brug, die toch dankzij het doortastende en aandringende acteren van 
Hart voor Urk deze zomer geopend wordt! De plannen voor het cen-
trale busplein worden uitgewerkt, met ook de rechtstreekse buslijn 
richting Lelystad die in 2023 moet starten. De Vormtweg vanaf ons 
mooie Sportpark de Vormt richting de JK-bocht verdient een veiligere 
inrichting, waaronder een pad voor voetgangers, hardlopers en fiet-
sers. Ook willen we de paden in het Urkerbos 
aan gaan pakken. Op  dit moment lijken 
de paden, na een regenbui, meer 
op een moeras dan op een pad. 
Daarom wil Hart voor Urk ver-
harde paden in het Urkerbos 
gaan realiseren! 



Rentmeesterschap 
Onze Bijbelse opdracht is dat we rentmeesters moeten zijn van 
deze aarde. Flora- en faunabeheer zijn heel belangrijk voor de 
leefbaarheid nu en in de toekomst! Als partij 
hebben we een groen Hart voor Urk en 
sturen we aan op een nieuwe toe-
komstvisie voor het beheren 
en ontwikkelen van natuur 
en het groen binnen 
onze woonwijken en 
rondom ons dorp. Dit 
alles om het welzijn 
van mens en dier te 
verrijken.

Zorg 
Zorg voor onze burgers moet goed op orde zijn. Aanrij-
tijden naar ziekenhuizen moeten acceptabel zijn, want we 
praten over levens. Urk mag trots zijn op de betrokkenheid 
en het omzien naar elkaar. Het sociaal domein neemt een 
steeds belangrijkere plaats in, omdat steeds meer bij de 
gemeente is komen te liggen. Dit vraagt om een goed 
functionerende gemeente, want een burger in nood moet 
kunnen terugvallen op de gemeenschap. Het welzijn is 
hoog op Urk en dat willen we zo houden. Ook voor de 
ouderen zijn we verheugd met het nieuwe woon-zorg-
complex De Hofstee. Onze ouderen verdienen een goede 
oude dag!

Afval en energie 
We zijn als Hart voor Urk verheugd met het feit dat de 
afvalstoffenheffing in plaats van verhoogd, juist verlaagd 
is. We hebben door tijdig ingrijpen de enorme prijs-
stijgingen weten te keren. Veel gezinnen redden het  
niet met één grijze container. We willen werken aan een 
oplossing voor deze gezinnen. Als gemeente moeten we, 
in overleg met de burgers, hier aandacht voor hebben 
en desnoods maatwerk leveren. Een extra container voor 
plastic is, voor wie dat wil, bijvoorbeeld een goed idee. De 
kosten van energie zijn enorm en ook de energietransitie 
speelt daarbij een grote rol. Als gemeente willen we subsi-
dies toekennen voor verduurzaming van woningen om zo 
de energielasten te drukken.

Onderwijs 
Vrijheid van ons christelijke onderwijs is een zegen. Dit 
verdient extra aandacht omdat het steeds meer onder druk 
komt te staan. Hoeveel vrijheid krijg je straks nog om jouw 
normen, waarden en principes op een school te handhaven? 
Ook het speciale onderwijs verdient onze bijzondere aandacht 
en vooral opkomen voor de meest kwetsbaren is een opdracht. 
We moeten dit onderwijs zo faciliteren dat iedereen toegang 
heeft tot scholing die past bij zijn of haar principes, normen en 
waarden. En dit natuurlijk het liefst dichtbij huis. Als Hart voor 
Urk willen we hier met uw steun onze best voor doen!

Corona 
Als Hart voor Urk hebben we 
nooit de ernst en het gevaar van 
Corona ontkend. Wel zijn we altijd 
nuchter en met beide benen op de grond 
blijven staan, dit in tegenstelling tot het landelijke beleid. Hart 
voor Urk is tegen het Coronatoegangsbewijs! Met uw steun 

blijven wij vechten voor uw vrijheid! Laten we ons hoofd 
koel houden en normaal blijven doen. We willen 

sneller aansturen op versoepelingen als dat 
kan en maatwerk toepassen waartoe wij al 

vele malen opriepen! 
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