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De komende vier jaar zijn bepalend voor de toekomst van Urk. 
Veel van wat de afgelopen jaren in de gemeenteraad op sta-
pel is gezet zal de komende jaren tot uitvoering gebracht 
moeten worden, zoals de Zeeheldenwijk en bedrijven-
terrein Port of Urk. Daarvoor is een sterke coalitie nodig, 
waarvan wij als CDA Urk graag deel willen uitmaken. In 
dit verkiezingsprogramma vindt je onze speerpunten en 
een toelichting van de onderwerpen waar wij ons voor in 
gaan zetten. 

Kernwoord daarbij is: #Ruimte! 

Ruimte voor kunst en cultuur, voor ondernemers, voor on-
derwijs, voor groen, voor de zorg, voor veiligheid, voor pio-
niers, voor horeca en uitgaansmogelijkheden voor jongeren, 
en natuurlijk voor starters op de woningmarkt. Maar bovenal 
ook: ruimte voor jou! Wat bedoelen we daarmee? 

Het besef dat ‘de identiteit van Urk’ niet als een zware mal 
over onze gemeenschap is uitgegoten, maar dat er juist 
verscheidenheid is onder onze inwoners naar opvattin-
gen en voorkeuren. Verschillen mogen er zijn! Geen 
subgroep kan daarom de claim leggen op de 
titel ‘Wij Urkers…’ en zich opwerpen als de ‘ware 
verdedigers’ van ‘het echte Urk’. Voorkomen 
moet worden dat een sfeer van eigenrichting 
en provocatie tegenover de buitenwereld de 
overhand krijgt, zoals op sociale media wel is 
gebeurd. Daar wordt de indruk gewekt dat Urk 
het laatste Gallische bolwerk is tegen vreemde 
overheersers… 

We moeten juist het échte Verhaal van Urk 
vertellen. Een lichtend voorbeeld voor Ne-
derland binnen de grenzen van onze de-
mocratische rechtsorde. We zijn ‘groos’ op 
onze geschiedenis, cultuur, pioniersgeest 
en Urker gemeenschap. We sturen vis 
over de hele wereld. Urk is de vrijgevigste 
plaats en staat bekend om haar mantel-
zorg. De klederdracht is zelfs te zien in 
de Hermitage in Sint-Petersburg. 

Dat is ons Urk waar wij voor gaan! 

Hans Crebas

VOORWOORD VAN  
ONZE LIJSTTREKKER
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#Ruimte voor jongeren!
Ruim baan voor horeca en nieuwe uitgaansmoge-
lijkheden voor jongeren. Ruimte om jezelf te zijn; 
daar gaan we werk van maken. Bijvoorbeeld muziek-
festivals, theater, filmhuis, podia, een kartcentrum 
of nieuwe sporten. De komende vier jaar moeten de 
omslag geven in ruimte voor de jeugd! Heb je zelf 
ideeën? Dan denkt CDA met je mee en doen we ons 
uiterste best om het mogelijk te maken. 

#Ruimte voor starters!
Urk heeft een enorm tekort aan woningen. De 
gemeente heeft beloofd de komende jaren in hoog 
tempo 1650 woningen in de Zeeheldenwijk te bou-
wen. Daar zetten we ons volledig voor in. De woning-
nood van starters moet nu echt opgelost worden, 
ook door de bouw van voldoende huurkoopwonin-
gen. De Nederlandse regering versnelt de woning-
bouw naar 100.000 woningen per jaar. Daar is ruimte 
voor nodig en die is er om Urk heen. 

#Ruimte voor ondernemers!
Bedrijven krijgen eindelijk de ruimte op industrie-
terrein Port of Urk en de Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland. CDA jaagt vernieuwing en 
onderwijs aan. Zoals speciale opleidingstrajecten 
van de visindustrie en maritieme sector. Andere 
branches zijn ook belangrijk. Denk aan webshops of 
ICT. We zetten een startup-centrum op waar nieuwe 
ondernemers geholpen worden met innovatie, groei 
en marketing. 

#Ruimte voor het echte Urk!
We zijn ‘groos’ op onze bedrijven, cultuur en Urker 
gemeenschap. We sturen vis over de hele wereld. 
De klederdracht is zelfs te zien in de Hermitage in 
Sint-Petersburg. Urk is de vrijgevigste plaats. Dat is 
geweldig en gaan we gebruiken in een promotie-
campagne om ons imago te verbeteren. We moeten 
ons ambassadeurs van Urk voelen, en het echte 
Verhaal van Urk vertellen. Een voorbeeld voor Ne-
derland binnen de grenzen van onze democratische 
rechtsorde.

#Ruimte voor jou!
Stem CDA Urk
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Urk is één van de snelst groeiende 
gemeenten van Nederland. De 
komende twintig jaar groeit het 
inwonertal naar verwachting door 
naar 30.000 personen. Dit vraagt 
om een stedenbouwkundige 
visie met ruimte voor woningen, 
bedrijven, voorzieningen en infra-
structuur, ver voorbij de huidige 
gemeentegrens. In de afgelopen 
raadsperiode is een start gemaakt 
met het maken van een toe-
komstbestendig plan om de groei 
van Urk tijdig en financieel haal-
baar mogelijk te maken. Daarover 
zullen met de gemeente Noord-
oostpolder, provincie Flevoland 
en het Rijk afspraken gemaakt 
moeten worden in het kader van 
een regionaal ontwikkelingsfonds.

De komende coalitie zal deze op-
dracht verder moeten uitwerken, 
als strategisch kompas voor de 
lange termijn. Randvoorwaarde is 
wel dat Urk en Noordoostpolder 

zelfstandige gemeenten blijven, 
vanwege hun karakteristieke ei-
gen identiteiten. 

1.1 Woningbouw 

‘Ruimte voor versnelde 
woningbouw in de 

Zeeheldenwijk voor starters 
en andere doelgroepen zoals 
doorstromende senioren en 

huishoudens met een 
zorgvraag.’

Op Urk is sprake van ernstige wo-
ningnood. Bij de recente vaststel-
ling van de Visie Wonen hebben 
raad en college zich uitgesproken 
voor versnelde woningbouw in 
de Zeeheldenwijk. Daarbij gaat 
de aandacht in het bijzonder ook 
uit naar een passend aanbod voor 
starters, doorstromende senioren 
en bijzondere doelgroepen zoals 
huishoudens met een zorgvraag, 
huishoudens met een laag inko-

men, en statushouders. Uit het 
Woonwensen- en leefbaarheids-
onderzoek onder de inwoners 
van Urk komt naar voren dat een 
groep van ongeveer 2.400 jonge-
ren tussen 18 en 35 jaar nog thuis 
woont. De bouw van huurkoop-
woningen en andere betaalbare 
woningen voor deze doelgroep 
moet worden gestimuleerd. De 
landelijke trend dat aannemers 
vooral graag ‘duur’ willen bouwen 
vanwege rendement moet wor-
den onderkend, en kritisch in het 
beleid worden meegewogen.

Het ambitieuze doel is om de 
grond in tien jaar tijd bouwrijp te 
maken en uit te geven. Ook moet 
al snel begonnen worden met 
een visie op de mogelijkheden 
van woningbouw daarna, zodat 
er op de langere termijn geen 
stagnatie optreedt. Het bouwen 
van meer woningen in het kader 
van stedenbouwkundige Rijksop-

1. URK GROEIT! RUIMTE OP URK
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gaven biedt strategische kansen 
voor Urk. De Nederlandse rege-
ring versnelt de woningbouw naar 
100.000 woningen per jaar. Daar is 
ruimte voor nodig en die kan ook 
rond Urk gevonden worden. Het 
geeft aan dat wij bereid zijn om 
bij te dragen aan het verlichten 
van de woningnood, die o.a. door 
grootschalige woningbouw in 
Flevoland haar beslag zou moeten 
krijgen. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• De bouw van 1650 woningen 

in de Zeeheldenwijk binnen 
10 jaar. 

• Het oplossen van de wo-
ningnood van starters, ook 
door de bouw van voldoende 
huurkoopwoningen. Voor veel 
jongeren is het op de huidige 
woningmarkt lastig om een 
huis te vinden, zowel in de 
koop- als in de huursector. Door 
bij de bouw van nieuwe wonin-
gen rekening te houden met de 
wensen van jongeren, kunnen 
starters weer ruimte krijgen op 
Urk. 

• Ruimte voor woningbouw 
rond Urk. 

1.2 Infrastructuur 

‘Ruimte voor infrastructuur  
om de bereikbaarheid van  

Urk te verbeteren.’

Door de groei van Urk komt er 
veel druk op de uitgangswegen 
Staartweg, Urkerweg, Vormtweg 
en Domineesweg. Om de druk 
aan te kunnen zouden deze 
wegen moeten worden verbon-
den door een randweg, met een 
verbetering van de aansluiting 
op de A6. De Domineesweg zal 
vooral het steeds toenemende 
vrachtverkeer tussen de bedrij-

venterreinen en de A6 moeten 
verwerken, zodat ook vanuit de 
Zeeheldenwijk een rechtstreekse 
aansluiting op de Randweg voor 
personenvervoer moet worden 
gerealiseerd. Een vierde brug over 
de Urkervaart ligt in het verschiet. 
Door de toegenomen druk op de 
uitgangswegen, kan ook de ver-
keersveiligheid onder druk komen 
te staan. Een voorbeeld hiervan 
is de Vormtweg, die maar deels 
voorzien is van een fietspad waar-
door gevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan. 

Ook bredere infrastructuur 
verdient aandacht om de bereik-
baarheid van Urk te verbeteren: 
de busverbindingen, de Lelylijn, 
Lelystad Airport en de N50.

CDA gaat zich inzetten voor:
• Een veilig fietspad langs de 

Vormtweg. Om de verkeersvei-
ligheid binnen de gemeente 
te vergroten, moet dit fietspad 
hoog op de agenda komen van 
de komende coalitie.

• Verbeteren van bereikbaarheid 
Urk. Wij blijven ons inzetten 
voor een rechtstreekse busver-
binding met Lelystad (ook in de 
avonduren en in het weekend), 
de verbreding van de N50, de 
Lelylijn en Lelystad Airport. 

1.3 Duurzaamheid

‘Leveringszekerheid van  
elektriciteit, ook door landelijk 

in te zetten op kernenergie’

Samenleving en economie dienen 
zich te ontplooien met respect 
voor natuur en milieu. Het is onze 
christelijke opdracht om als goede 
rentmeesters een prachtige, leef-
bare planeet door te geven aan 
volgende generaties. Steeds vaker 

zullen wij te maken krijgen met 
de impact van klimaatverande-
ring. Waar het nu op aan komt is 
dat de juiste maatregelen worden 
genomen in de juiste balans en op 
het goede moment.
 
Belangrijk aandachtspunt is de 
leveringszekerheid van elektrici-
teit aan bedrijven door robuuste 
netwerken. Gasloosheid is alleen 
haalbaar als er betaalbare alterna-
tieven zijn. De komende coalitie 
moet deze standpunten over de 
energietransitie in regionaal en 
nationaal verband uitdragen. 

Bij de inrichting van de openbare 
ruimte moet ingespeeld worden 
op zg. meekoppel-kansen bij het 
realiseren van duurzaamheids-
ambities. Zo kan voor de ener-
gievoorziening gebruik gemaakt 
worden van restwarmte uit de 
visindustrie. Bij maatregelen om 
te kunnen omgaan met klimaat-
verandering kan gedacht worden 
aan het tegengaan van water-
overlast door vergroening van 
wijken en een adequate opvang 
en afvoer bij zware regenbuien. 
Lessen moeten worden ge-
trokken uit het de hardnekkige 
wateroverlast in de Oranjewijk. 
Inwoners hebben te lang hun 
nood moeten klagen, voordat de 
problemen structureel door de 
gemeente werden opgelost.
 
Bij de actualisatie van de Duur-
zaamheidvisie Urk 2050 moeten 
inwoners actief worden betrokken 
om ideeën in te brengen, en om 
kennisontwikkeling en draagvlak 
te versterken. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• Leveringszekerheid van elek-

triciteit, ook door landelijk in 
te zetten op kernenergie. 



VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 CDA URK 6

 1.4 Groene leefomgeving 

‘Ruimte voor een groene  
leefomgeving.’

Een positieve keerzijde van de Co-
ronacrisis is dat veel Urkers de na-
tuur hebben herontdekt. Niet voor 
niets wordt het nieuwe pad door 
het Urkerveld wel het Coronapad 
genoemd. Het is een schitteren-
de uitbreiding van onze groene 
leefomgeving, met ‘uitzicht’ op de 
voorlaatste ijstijd, waardoor Urk 
letterlijk en figuurlijk in de vaart 
der volkeren werd opgestuwd. 
Gezien dit succes is een volgende 
stap om ook delen van natuurre-
servaat Toppad (‘de witte zand-
vlakte’) toegankelijk te maken 
voor onze inwoners. Daar zou een 
prachtige verbinding aangelegd 
kunnen worden tussen de oudere 
en nieuwere wijken, waardoor 
Urk in stedenbouwkundig opzicht 
meer één geheel wordt.
 
Een groene leefomgeving is be-

langrijk voor onder andere ver-
mindering van hittestress, betere 
waterafvoer, sociale cohesie en 
een verbeterde mentale en fysieke 
gezondheid van inwoners. Wij on-
dersteunen dan ook het beleid om 
structureel aandacht te besteden 
aan de vergroening van oude en 
nieuwe wijken. Belangrijk is dat 
inwoners daarbij betrokken wor-
den, met inzet van wat wel ‘groene 
vrijwilligers’ worden genoemd. De 
door BIZ centrum Oud Urk aange-
brachte bloembakken in het Oude 
Dorp en de prachtige bloemper-
ken langs het vernieuwde Palen-
scherm zijn mooie voorbeelden 
van wat mogelijk is om Urk letter-
lijk en figuurlijk op te fleuren. 

In de loop van de afgelopen 
decennia is veel groen verdwe-
nen uit het Oude Dorp. Je kunt 
je moeilijk voorstellen dat vrijwel 
iedere woning daar ooit een fruit-
boom had. Gelukkig zijn er nog 
prachtige bomen te vinden, zoals 
die rond het Kerkje aan de Zee en 

in Tuindorp. Die moeten we koes-
teren en beschermen. Gekapte 
bomen moeten herplant worden 
op de oorspronkelijke plaats. Wij 
ondersteunen van harte het ini-
tiatief van Natuurbeleefplaats de 
Rentmeester om bij het Urkerbos 
een plek te maken om de natuur 
in al haar facetten te kunnen 
beleven. Het is de bedoeling 
dat natuureducatie daarbij een 
belangrijke rol gaat spelen, naast 
recreatie en gastvrijheid. Als wij 
van jongs af aan leren om respect 
te hebben voor het wonder van de 
schepping, dan is onze belangrijk-
ste basis op orde.

CDA gaat zich inzetten voor:
• Het toegankelijk maken van 

‘de witte zandvlakte’ voor fiet-
sers en wandelaars.

• Het aanmoedigen van ver-
groening van wijken en buur-
ten op Urk.

• Natuurbeleving en natuuredu-
catie aanbieden op Urk door 
‘de Rentmeester’.
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1.5 Imago 

‘CDA staat voor verbetering  
van het imago van Urk’

We willen graag ‘groos op Urk’ 
zijn. Maar gebeurtenissen in de 
afgelopen periode hebben Urk 
helaas te vaak in een negatief 
daglicht gesteld. Veel plaatsge-
noten ervaren dat zij meewarig 
worden aangekeken als zij ver-
tellen van Urk afkomstig te zijn, 
terwijl zij juist trots zijn op heel 
veel aspecten van Urk.

De negatieve beeldvorming wordt 
veroorzaakt door incidenten rond 
integriteit, de suggestie van crimi-
nele ondermijning, coronarellen 
en het in brand steken van een 
GGD testlocatie, intimidatie van 
journalisten, belegering door jon-
geren van het gemeentehuis, een 
vuurwerkbom met traumatische 
gevolgen voor een gezin, een boa 
die in de haven wordt geduwd, 
excessen rond jeugdhonken, 
(vermeende) betrokkenheid bij 
grootschalige drugssmokkel, een 
demonstratieve steen door de ruit 
van de woning van het gezin van 
de burgemeester. 

Deze opstapeling heeft gevolgen 
voor het imago van Urk in be-
stuurlijke en beroepsmatige net-
werken, waardoor de werving van 
medewerkers en professionals van 
buitenaf merkbaar wordt bemoei-
lijkt. Het toerisme lijdt eronder, 
en ook bedrijven ondervinden er 
hinder van bij hun verkoop, mar-
keting en acquisitie. Het (interna-
tionale) vestigingsklimaat van Urk 
wordt daardoor ondermijnd. 

Gezien de uitdagingen waar wij 
voor staan zou ‘Urk’ een sterk 
merk moeten zijn. In veel op-
zichten is het dat ook: het staat 

voor saamhorigheid en hulp-
vaardigheid, innovatieve onder-
nemingsdrang, arbeidsmoraal, 
visserijtradities, maritieme uit-
straling. Maar helaas wordt dit 
beeld door genoemde gebeurte-
nissen overheerst. Op kritiek van 
buiten wordt vaak overgevoelig 
gereageerd. Maar als christelijke 
gemeenschap ‘waar iets anders 
van verwacht wordt’ ligt Urk nu 
eenmaal onder een vergrootglas 
van buitenstaanders en media.

Als CDA Urk stellen wij daarom 
voor dat de komende coalitie aan 
de slag gaat met de verbetering 

van het imago van Urk op basis 
van een analyse van sterktes en 
zwaktes, en van kansen en bedrei-
gingen (SWOT-analyse). Aan de 
hand daarvan moet de gemeente 
gaan werken aan reputatiema-
nagement als permanent onder-
deel van haar interne en externe 
communicatie. 

Maar daarvoor moet de basis wel 
op orde zijn: het besef dat ‘de 
identiteit van Urk’ niet als een 
zware mal over onze gemeen-
schap is uitgegoten, maar dat er 

juist een dynamische verschei-
denheid is onder onze inwoners 
naar opvattingen en voorkeuren. 
Geen subgroep kan daarom 
de claim leggen op de titel ‘Wij 
Urkers…’ en zich opwerpen als de 
‘ware verdedigers’ van ‘het echte 
Urk’. Voorkomen moet worden 
dat een sfeer van eigenrichting en 
provocatie tegenover de buiten-
wereld de overhand krijgt, zoals 
op sociale media wel gebeurt. 
Daar wordt de indruk gewekt dat 
Urk het laatste Gallische bolwerk 
is tegen vreemde overheersers. 
Komisch, tenzij dit verheven 
wordt tot lokaal ideaal. 

Urk groeit! Imago en reputatie 
moeten meegroeien; dat is een 
uitdaging voor ons allemaal.  
Het Verhaal van Urk moet verteld 
worden in een bestendige promo-
tiecampagne. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• Een kritische analyse van de 

reputatie en het imago van 
Urk.

• Een promotiecampagne om 
het ‘echte’ Verhaal van Urk te 
vertellen. 
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2.1 Ruimte voor de jeugd 

‘CDA staat voor ruimte voor de 
jeugd op Urk, waarbij wordt 
gezocht naar alternatieve  
uitgaansgelegenheden.’

Urk heeft van alle gemeenten 
relatief de meeste jongeren. Het 
‘puberpercentage’ ligt hoog, met 
alle woelige gevolgen van dien. 
Dat brengt grote verantwoor-
delijkheden met zich mee, in de 
eerste plaats voor ouders die hun 
kinderen normen en waarden 
moeten bijbrengen die onze sa-
menleving versterken. Overmatig 
drank- en drugsgebruik moeten 
worden tegengegaan. Wij onder-
steunen daarom de voortzetting 
van het IJslands preventiemodel 
in de vorm van het project Durf!, 
waarin de gemeente het voor-
touw heeft genomen samen met 

maatschappelijke partners zoals 
Caritas, Waypoint, Ut Leeger, 
culturele instellingen en sport-
verenigingen. Betrokkenheid van 
ouders daarbij is van doorslagge-
vend belang.

In de afgelopen raadsperio-
de is gebleken dat alcohol- en 
drugs-gerelateerd wangedrag 
nog te vaak voorkomt, met soms 
ernstige gevolgen. De Belgi-
sche schrijver Matthias Declercq 
noemde het niet voor niets een 
warzone. Wij zijn daarom voor-
stander van een handhavingsmo-
del waarin verantwoordelijkheden 
worden toebedeeld aan ouders, 
en aan bedrijven en verhuurders 
die ruimten ter beschikking stel-
len. Dit handhavingsmodel kan 
bijdragen aan het voorkomen van 
gevaarlijke situaties zoals onge-
lukken, misdrijven en overmatig 

middelengebruik. 
In de loop van de jaren zijn jonge-
ren min of meer verbannen naar 
het industrieterrein. Ons devies is: 
Geef de jeugd de ruimte, en haal 
de jeugd terug. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• Een omslag de komende vier 

jaar in ruimte voor de jeugd! 
Dus ruim baan voor horeca 
en nieuwe uitgaansmogelijk-
heden voor jongeren. Bijvoor-
beeld muziekfestivals, theater, 
filmhuis, podia of een nieuwe 
sport. 

• Het haventerrein voor de 
jeugd beschikbaar maken. 
Deze locatie biedt ruimte en 
mogelijkheden voor het facili-
teren van uitgaansgelegenhe-
den.

• Initiatieven vanuit de jeugd 
zelf moeten een kans krijgen.

2. RUIMTE VOOR ALLE INWONERS 
IN DE URKER SAMENLEVING
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2.2 Pedagogisch klimaat 

‘CDA Urk gaat zich inzetten voor 
ruimte voor de jeugd in een 

positief pedagogisch klimaat.’

Ruimte voor de jeugd moet 
gekoppeld zijn aan een positief 
pedagogisch klimaat. Jongeren 
moeten zich veilig voelen op 
school en in de brede samenle-
ving. Maar zelf moeten zij ook 
aan veiligheid bijdragen door de 
gevolgen van hun doen en laten 
te beseffen. Dat kan niet zonder 
het goede voorbeeld van ouders 
en ouderen. Risico’s worden vaak 
onderschat, zoals in het verkeer. 
Urk groeit: daarbij past een hou-
ding van naar elkaar omkijken en 
elkaar aanspreken op ongewenst 
gedrag. De ouderwacht tijdens 
de rellen is daar een mooi voor-
beeld van. Respect van jongeren 
voor ouderen moet normaal zijn.

Jongeren moeten hun talenten 
voluit kunnen ontplooien. Daar-
voor is een positieve grondhou-
ding nodig vanuit de gemeen-
schap en ruimte om te kunnen 
experimenteren. Maar ook hier 
geldt: structuur moet worden 
geboden en grenzen gesteld. Een 

luisterend oor is van groot belang 
om te vernemen wat jongeren 
drijft en voor welke dilemma’s zij 
staan. 

Onze jongeren zijn bijna zonder 
uitzondering trots op Urk. Dat 
is een unieke situatie die benut 
moet worden. Jongeren moeten 
beseffen dat zij op Urk en bui-
ten Urk de ware ‘ambassadeurs’ 
zijn van onze gemeenschap. Zij 
bepalen mede voor nu en in de 
toekomst het imago van Urk, en 
moeten actief betrokken worden 
bij de promotiecampagne om het 
Verhaal van Urk te vertellen. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• Een positief pedagogisch 

klimaat. Jongeren moeten 
zich veilig voelen op school en 
in de samenleving. Ouders en 
ouderen moeten het goede 
voorbeeld geven.

• Het imago van Urk en de rol 
van de jeugd behandelen op 
scholen en verenigingen. De 
rol van jongeren als ‘ambassa-
deur’ van Urk zou op scholen 
en in verenigingen besproken 
en geoefend moeten worden 
onder het motto: Urk, dat doe 
je zelf! 

2.3 Sport

‘Eigen initiatieven voor sport en 
cultuur worden door het CDA 
toegejuicht en gestimuleerd.’

Sport is niet alleen goed voor de 
gezondheid van kinderen, volwas-
senen en ouderen, maar ook voor 
de overdracht van normen en 
waarden zoals teamgeest, gezon-
de competitiedrang en discipline. 
Zoals een voetbaltrainer van SVU 
het omschreef: ”Bij de jeugd-
teams die ik coach hamer ik altijd 
op de drie (eigenlijk vier) C’s: com-
municeren, corrigeren en compli-
menteren.” De vierde C duidt op 
de naleving van christelijke waar-
den. Deze aanpak sluit aan bij een 
positief pedagogisch klimaat in 
onze brede samenleving. 

Wij onderschrijven de doelstellin-
gen van de Sportnota 2019-2022 
Urk beweegt, die in goed overleg 
met sportverenigingen en maat-
schappelijke partners tot stand is 
gekomen: 

• Versterking en ontwikkeling 
van de sportieve infrastructuur

• Ondersteunen en stimuleren 
van sportverenigingen 

• Samenwerking tussen diverse 
verenigingen, instellingen en 
bedrijfsleven

• Stimuleren van sportdeelname 
door diverse doelgroepen 

Wij willen de diversiteit van het 
sportaanbod stimuleren en mee-
denken met ideeën daarover. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• Stimuleren van burgerinitiatie-

ven op het gebied van sport. 
Initiatieven vanuit de burgers, 
zoals de mountainbike route 
door het Urkerbos, hebben een 
zichtbaar effect op sportdeelna-
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me. Deze initiatieven juicht het 
CDA toe!

• De bouw van een professio-
nele sportaccommodatie in 
de Zeeheldenwijk. Voor de 
toekomstige inwoners van 
deze nieuwe wijk is toegang tot 
sportvoorzieningen ook belang-
rijk. Het CDA moedigt de bouw 
van een nieuwe professionele 
sportaccommodatie in deze 
wijk aan. 

• Een divers sportaanbod. 

2.4 Kunst en cultuur

‘Ruimte voor kunst en cultuur 
op Urk’

Mede op aandringen van CDA 
Urk is de Cultuurnota 2019-2022 
opgesteld. Daarin staat de missie 
verwoord, dat Urk een veelzijdig 
en uitnodigend cultureel aanbod 
heeft voor inwoners en bezoe-
kers van Urk. Die strekking van 
de Nota blijft de komende jaren 
actueel. Wat CDA Urk betreft mag 
cultuur geen keurslijf worden en 
waardevolle tradities geen har-
nas. In onze visie ontstaat echt 
samenleven daar waar mensen 
elkaar de ruimte geven en zich 
vrij voelen om nieuwe initiatieven 
te ontplooien. Gelukkig gebeurt 

dat ook, zoals door SCAB, de 
Kunstroute Urk en Galerie Plein 
1890. Het ontbreekt op Urk aan 
oefenruimtes voor bandjes en aan 
geschikte podia voor een groter 
publiek, zoals voor uitvoeringen 
van toneel en musicals

CDA gaat zich inzetten voor:
• Het geven van straatnamen in 

de Zeeheldenwijk aan Urker 
vrouwen. Net als straatnamen 
voor Urker mannen in het oude 
dorp, verdienen Urker vrou-
wen die in goede en slechte 
tijden de gemeenschap gaande 
gehouden hebben een straat-
naam. 

• Het bouwen van een multi-
functioneel centrum in de 
Zeeheldenwijk. Bijvoorbeeld 
een brede school. Kunst in de 
openbare ruimte moet goed 
worden onderhouden en kan 
verder worden gestimuleerd.

• Het versterken van de 
FlevoMeer Bibliotheek Urk als 
basisvoorziening. De biblio-
theek is naast een plaats waar 
boeken worden uitgeleend, ook 
een plek voor hulp bij digitale 
zelfredzaamheid, laaggelet-
terdheid en taalachterstand. 
Fysiek en online wil de biblio-
theek een verbindende schakel 

zijn voor informatievoorziening, 
kennisuitwisseling en persoon-
lijke ontwikkeling. Die brede 
inzet ondersteunen wij van 
harte. 

2.5 Omzien naar elkaar

‘Ruimte voor de zorg op Urk’
Christelijke waarden zijn er om 
in de praktijk te brengen. Om-
zien naar elkaar is daarvan één 
van de belangrijkste. Op Urk is 
het Sociaal Domein overwegend 
goed op orde. Caritas zorgt voor 
professionele ondersteuning van 
de vele vrijwilligers en mantelzor-
gers. In vergelijking met andere 
gemeenten in Flevoland zijn er 
op Urk relatief gezien de meeste 
vrijwilligers. De grote inzet van 
vrijwilligers en mantelzorgers op 
Urk is iets waar we best trots op 
mogen zijn. Wij waarderen ook 
de betrokkenheid van de Advies-
raad Sociaal Domein. Namens de 
inwoners brengt zij onafhanke-
lijk advies uit over onderwerpen 
zoals de jeugdzorg, de gezond-
heidszorg in Noordelijk Flevo-
land, en de organisatie van de 
eerstelijnszorg. Na de sluiting van 
het ziekenhuis in Lelystad zijn dit 
belangrijke zorgpunten die een 
regionale aanpak behoeven. De 
gemeente Urk moet zich actief 
inzetten voor de realisatie van het 
Zorgplein in Emmeloord, waar 
veel zorg samen gaat komen. 

De Stichting Hulp en Steun zet 
zich in voor inwoners met fi-
nanciële problemen. Het werk 
van Hulp en Steun is ontzettend 
belangrijk: financiële proble-
men en armoede kunnen leiden 
tot andere negatieve gevolgen 
zoals mentale problemen, een-
zaamheid en sociale uitsluiting. 
De afgelopen jaren zijn er flinke 
stappen gezet, zo zijn preventie 
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en vroeg-signalering geborgd in 
overleg met diaconieën en bedrij-
ven. Een andere positieve ontwik-
keling is dat de Stichting nu zelf 
de bewindvoering voor plaatsge-
noten kan uitvoeren, die niet zelf 
in staat zijn om hun financiën te 
beheren. Als CDA Urk volgen wij 
deze ontwikkelingen met grote 
belangstelling; ook in de komen-
de raadsperiode kan de Stichting 
op onze steun rekenen.
 
Dat geldt ook voor Ut Leeger, het 
Leger des Heils op Urk. De grote 
inzet van medewerkers en vrijwil-
ligers heeft ertoe geleid dat een 
veelzijdig aanbod is gerealiseerd 
voor kwetsbare medeburgers. De 
buurthuiskamer is een welkome 
aanvulling in het Oude Dorp. Voor 
de jeugd is er de scoutinggroep, 
waar op een gezonde en uitda-
gende manier sociale vaardighe-
den kunnen worden opgedaan. 
Wij zijn blij dat Ut Leeger nu 
wordt erkend als een volwaardige 
en onmisbare partner binnen het 
Sociaal Domein. 

Voor een positief pedagogisch 
klimaat is het belangrijk dat brug-
gen geslagen worden tussen jong 
en oud. Maatschappelijke dienst-
tijd is daar een geschikt middel 
voor; de gemeente moet dit in 
samenwerking met Caritas waar 
mogelijk stimuleren. Ruimte voor 
de jeugd moet samen opgaan 
met ruimte voor senioren. Het is 
een goede zaak dat de gemeente 
de PCOB actief betrekt bij haar 
plannen. Aandachtspunten zijn 
woningbouw, sociale veiligheid, 
en de toegankelijkheid van de 
openbare ruimte voor rolstoelen 
en scootmobielen. Als CDA Urk 
hebben wij gevraagd om rust-
bankjes in het bosgedeelte vanaf 
het speelbos tot de hobbyvelden, 
zodat mindervaliden en ouderen 

kunnen meegenieten van de 
natuur. Wij zijn voor permanente 
sluiting van de boulevard, zodat 
ook in de winter een rustig rondje 
om te toren met ouderen ge-
maakt kan worden.

CDA Urk onderschrijft het toe-
komstsperspectief Zij aan zij van 
het landelijke CDA, waarin gesteld 
wordt dat de waardigheid van 
ouderen vereist dat we naar hen 
omzien, en ook ópzien.

CDA gaat zich inzetten voor:
• Actieve betrokkenheid van de 

gemeente Urk bij het Zorg-
plein in Emmeloord. 

• Een goede toekomst van 
Stichting Hulp en Steun en 
van Ut Leeger. 

• De toegankelijkheid van het 
Urkerbos en de boulevard voor 
ouderen en mindervaliden. 
Door rustbankjes in het Urker-
bos te plaatsen kunnen meer 
doelgroepen op Urk bewegen 
en genieten van de natuur. 
Het sluiten van de boulevard 
voor autoverkeer in de winter-
maanden zorgt ervoor dat de 
rustbankjes op de boulevard 
kunnen blijven staan en dat 
ouderen het hele jaar door een 
‘rondje om de toren’ kunnen 
doen. 
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3.1 Visserij 

‘Urk moet hét centrum van  
de viswereld van Nederland 

blijven door innovatie en  
duurzaamheid’

De visserijsector verkeert in een 
crisis. Het Noordzeeakkoord heeft 
de ruimte om te vissen ernstig in-
geperkt door grootschalige wind-
molenparken en gesloten natuur-
gebieden. De pulsvisserij moest 
uitgefaseerd worden, ondanks de 
grote inzet van een aantal be-
vriende Europarlementariërs. Ook 
de gevolgen van de Brexit zijn nog 
niet volledig te overzien. 

Vastgesteld kan worden dat de 
animo voor sanering van de visse-
rij in andere vissersplaatsen groter 
is dan op Urk. Wat CDA Urk be-
treft moet Urk daarom hét visse-

rijcentrum van Nederland blijven, 
zowel voor de Noordzee als voor 
het IJsselmeer. De cultuurhisto-
rische identiteit van Urk wordt 
door de visserij bepaald. Ook wil 
onze nieuwe generatie graag een 
doorstart maken, de visserij zit 
in de genen. Een doorstart kan 
onder andere bereikt worden 
door technologische innovatie 
van scheepsbouw en vangsttech-
nieken gericht op duurzaamheid. 
Ook de concentratie van visserij- 
en maritiem onderwijs op Urk bij 
de Maritieme Campus van ROC 
Friese Poort en het Berechja Col-
lege is daarvoor van vitaal belang. 
De financiering vanuit de Regi-
odeal Noordelijk Flevoland heeft 
daaraan een geweldige impuls 
geleverd. Verdere uitbouw van het 
binnenvaart-, zeevaart- en visserij 
onderwijs kan de positie van Urk 
nog verder versterken. 

Gebrek aan samenwerking tussen 
visserijorganisaties onderling is 
niet bevorderlijk om de eigen be-
langen sterk op tafel te brengen, 
waar kapitaalkrachtige stakehol-
ders zoals energiebedrijven en 
natuurorganisaties hún specifieke 
belangen behartigen. Meervoudig 
ruimtegebruik lijkt de toekomst 
te hebben, ook op zee. Dat vraagt 
om een consistente onderhande-
lingspositie en een gesloten front. 
Er wordt gewerkt aan afstemming 
en samenwerking met andere vis-
serijlanden en met wetenschap-
pelijke instituten, maar dit kan 
verder worden verbeterd. Alles 
overziende pleiten wij voor de 
ontwikkeling van een vak ‘Visserij-
diplomatie’ als onderdeel van ons 
maritieme onderwijs. 

Het wonder van Urk is geen 
vanzelfsprekendheid. De komen-

3. RUIMTE VOOR DE URKER ECONOMIE
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de coalitie zal zich hard moeten 
maken om de positie van Urk als 
hét toonaangevende centrum van 
de viswereld in Nederland te ver-
sterken én deze voor de komende 
generaties te borgen. Visserij, in-
dustrie en handel moeten van Urk  
uiteindelijk een ’blauw centrum’ 
maken door een verbreding naar 
bijvoorbeeld ook zeewier, eiwit-
tentransitie uit de zee en valorisa-
tie van reststromen. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• Het positioneren van Urk als 

hét centrum van de viswereld 
van Nederland. Onder andere 
door verbeterde samenwer-
king met visserijorganisaties 
en wetenschap, zodat ook de 
toekomstige generatie een 
toekomst kan hebben in de 
visserijsector. 

• Verbreding van de economie 
van Urk als ‘blauw centrum’ 
voor de benutting van de ga-
ven van de zee. 

• Uitbouw van het maritieme 
onderwijs op Urk en de ont-
wikkeling van het vak visserij-
diplomatie.

3.2 Bedrijventerrein  
Port of Urk 

‘Realisatie van het binnendijkse 
bedrijventerrein Port of Urk en 

de Maritieme Servicehaven’

Met de ontwikkeling van het bin-
nendijkse bedrijventerrein Port of 
Urk wordt 100 hectare industrie-
gebied toegevoegd aan ons dorp, 
zodat aan het chronische ruim-
tegebrek van onze ondernemers 
een einde kan worden gemaakt. 
Vanwege het thematische karak-
ter van het bedrijventerrein gaat 
het vooral om de vestiging van 
bedrijven uit de visverwerking en 
uit de transport- en maritieme 

sector. Ook Urker bedrijven die 
vanwege autonome groei willen 
uitbreiden komen voor grond in 
aanmerking, overeenkomstig de 
afspraken hierover met de ge-
meente Noordoostpolder. 

Inmiddels is het bestemmings-
plan voor Port of Urk door de 
gemeenteraad vastgesteld. De 
planning is er opgericht dat begin 
2023 de eerste bouwrijpe gronden 
aan bedrijven verkocht kunnen 
worden. De komende coalitie zal 
de ontwikkeling van Port of Urk 
als belangrijke prioriteit ter hand 
moeten nemen, als zelfstandige 
verantwoordelijkheid van de ge-
meente Urk. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• De realisatie van bedrijventer-

rein Port of Urk 

3.3 Maritieme Servicehaven 

De aanleg van de Maritieme Ser-
vicehaven Noordelijk Flevoland is 
vanwege de stikstofproblematiek 
een jarenlang hoofdpijndossier 
voor de gemeente Urk, de provin-
cie Flevoland, en niet in de laatste 
plaats het consortium van mari-
tieme ondernemers dat belang 
heeft bij de realisatie ervan. Hun 
doorzettingsvermogen en de 

manier waarop zij hun krachten 
bundelen is boven alle lof verhe-
ven. 

Voor de diversificatie van de 
Urker economie is de aanleg van 
de Maritieme Servicehaven van 
groot belang. In de ‘maakhaven’ 
kunnen straks bedrijven terecht 
voor scheepsbouw (inclusief grote 
jachtenbouw), scheepsreparaties 
en refits. Naar verwachting zal dat 
435 FTE aan directe en indirecte 
hoogwaardige arbeidsplaatsen 
opleveren. De komende coalitie 
zal met volle kracht de inzet voor 
de realisatie van de Servicehaven 
moeten voortzetten, zodat Urk 
daadwerkelijk kan uitgroeien tot 
een maritieme hotspot in Europa. 
Het mag niet vergeten worden 
dat de provincie Flevoland vanuit 
haar maritieme strategie de ver-
antwoordelijkheid op zich heeft 
genomen voor de ontwikkeling 
van de Servicehaven. Hiervoor is 
het CDA dankbaar. De uitvoering 
van de verbreding van de sluizen 
bij Kornwerderzand en de verdie-
ping van de vaargeul zijn van stra-
tegisch belang voor de exploitatie 
van de Maritieme Servicehaven. 
Een actieve gezamenlijke inzet 
van belanghebbende provincies 
en gemeenten is noodzakelijk om 
de financiering rond te krijgen. 
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 CDA gaat zich inzetten voor:
• De realisatie van de Maritieme 

Service Haven. Gezamenlijke 
inzet van belanghebbende 
provincies en gemeenten voor 
de verbreding van de sluizen bij 
Kornwerderzand en de verbre-
ding van de vaargeul blijft van 
groot belang. 

3.4 Brede bedrijvigheid 

‘Ruimte voor brede  
bedrijvigheid op Urk.’

Visserij, visverwerkende industrie 
en maritieme sector mogen dan 
wel centraal staan in de uitstraling 
en internationale betekenis van 
Urk, dat neemt niet weg dat ook 
in andere sectoren Urkers succes-
vol bijdragen aan samenleving en 
economie, zowel op Urk als daar 
buiten. Wij noemen de zorgsector 
waarin Urker vrouwen en mannen 
een uitstekende naam hebben, 
toerisme, detailhandel, transport 
en aquacultuur. De accountants-
kantoren vervullen een belang-
rijke innovatieve rol. Onze lokale 
aannemingsbedrijven, schilders- 
en installatiebedrijven kunnen de 
komende jaren geweldig profi-
teren van alle bouwactiviteiten. 
Ook de energietransitie levert 
kansen op voor onze (maritie-
me) bedrijven. Innovatieve Urker 
bedrijven op het vlak van ICT en 
architectuur scoren heel goed 
buiten Urk en zorgen voor hoog-
waardige arbeidsplaatsen. Een 
verzamelgebouw voor innovatieve 
start ups is daarom op zijn plaats, 
in samenspraak met onderwijs 
en bedrijfsleven. Belangrijk is dat 
jonge ondernemers professioneel 
ondersteund kunnen worden 
bij het uitwerken van hun plan-
nen. Het devies moet zijn: Urk als 
ondernemende gemeente maakt 
zaken mogelijk. 

Plan ‘de Parel’ werd afgerond met 
een geweldige meerwaarde voor 
de aantrekkelijkheid van ons dorp. 
Eén belangrijk onderdeel daarvan 
is echter niet gerealiseerd: een 
hotel op Urk. De behoefte daaraan 
voor Urk staat vast. Ons bedrijfsle-
ven en de visindustrie floreren, en 
dat zal de komende jaren alleen 
maar toenemen met de realisatie 
van Port of Urk en de Maritie-
me Servicehaven. Het is daarom 
belangrijk om inbreidings- en 
uitbreidingslocaties niet alleen 
te reserveren voor woningen of 
appartementen, maar ook voor 
andere maatschappelijke functies 
zoals een hotel, of een pension 
voor studenten van buitenaf van 
de Maritieme Campus. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• Een start-up centrum waar 

nieuwe ondernemers gehol-
pen worden met innovatie, 
groei en marketing. 

• Het realiseren van een hotel 
op Urk. 

3.5 Arbeidsmigranten 

‘Goede huisvesting voor onze 
arbeidsmigranten.’

Het is onze opdracht om respect-
vol en gastvrij om te gaan met 
minderheden in onze samenle-
ving, zoals moslims en vluchte-
lingen. Wij rekenen daartoe ook 
de arbeidsmigranten, die een 
gewaardeerde en onmisbare 
bijdrage leveren aan onze econo-
mie. Echter, volgens een rapport 
van het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC) Mid-
den-Nederland is op Urk sprake 
van “mensenhandel in de vorm 
van uitbuiting van arbeidsmigran-
ten in de visindustrie”. Dat is een 
zware aantijging. De komende 
coalitie moet onderzoeken in hoe-

verre dit door bevoegde instanties 
zoals de Arbeidsinspectie kan 
worden bevestigd, en in hoeverre 
inmiddels structurele maatrege-
len zijn genomen. 
In het rapport Geen Tweederangs-
burgers van het Aanjaagteam 
Bescherming Arbeidsmigranten 
(2020) worden aanbevelingen 
gedaan richting gemeenten om 
misstanden tegen te gaan. De 
komende coalitie moet bezien 
in hoeverre deze aanbevelingen 
verankerd kunnen worden in ons 
lokale sociale beleid. 
Goede huisvesting voor arbeids-
migranten is een belangrijk 
aandachtspunt. Samen met regi-
onale partners zoals de gemeen-
te Noordoostpolder, moet naar 
duurzame oplossingen worden 
gezocht. Ook moet hiervoor 
ruimte worden gereserveerd op 
het nieuwe bedrijventerrein Port 
of Urk. Op termijn kan dit de 
huisvesting in het Oude Dorp en 
andere wijken van Urk ontlasten, 
zodat woningen beschikbaar 
komen voor onze eigen inwoners, 
zoals starters op de woningmarkt. 
De regel over het maximaal aantal 
arbeidsmigranten per woning 
(vier) moet strikt worden gehand-
haafd. Ombouw van bestaan-
de woningen voor verhuur aan 
arbeidsmigranten moet worden 
ontmoedigd.

CDA gaat zich inzetten voor:
• Het tegengaan van misstan-

den in de huisvesting van ar-
beidsmigranten. Het opnemen 
in het lokale beleid is hierbij 
belangrijk. 

• Het bieden van alternatie-
ven voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten in het oude 
dorp. Samen met de gemeen-
te Noordoostpolder kan naar 
duurzame oplossingen voor dit 
probleem worden gezocht. 
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4.1 Hart van Urk

‘CDA staat voor het  
doorontwikkelen van het  

Oude Dorp en haventerrein  
als het bruisende Hart  

van Urk.’

Urk zal de komende jaren groot-
schalig uitbreiden. Daarom moet 
ervoor gewaakt worden dat zij 
haar sociale cohesie en karakte-
ristieke identiteit niet verliest. Dat 
kan door het Oude Dorp de status 
te geven die haar toekomt: als 
het vitale kloppende hart van Urk. 
Met het haventerrein als centrale 
plaats van samenkomst voor jong 
en oud die hier hun activiteiten 
en evenementen kunnen organi-
seren. 

Het plankier, de kiosk voor de toe-
risten en het strandpaviljoen zijn 
prachtige toevoegingen aan het 
dorpsgezicht. Dat geldt ook voor 
de herbouw van de havenmees-
terswoning, het initiatief Galerie 

Plein 1890 en de inzet van de 
gebroeders Kapitein en Klaas Post 
om de schuur van Hagendoorn als 
archeologische vindplaats nieuw 
leven in te blazen. Respect voor al 
die particuliere initiatieven die er 
mede voor zorgen dat het Oude 
Dorp allesbehalve een in traditie 
verzonken museumdorp is. 

Integendeel, het Oude Dorp is een 
bruisend woon- en werkgebied 
waar inwoners leven, werken en 
recreëren, en waar kinderen spe-
len. Hier is nog steeds het authen-
tieke Urk te zien in al haar diversi-
teit, maar ook met haar heel eigen 
problemen. Het is urgent dat de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid 
van het Oude Dorp worden bevor-
derd en beschermd, met respect 
voor geschiedenis en cultuur. En 
waarbij toerisme in goede banen 
wordt geleid. 

Te lang is er geen verantwoorde-
lijkheid genomen om deze zaken 
in het Oude Dorp aan te pakken. 

Daarom ondersteunen wij van 
harte dat een Masterplan Oude 
Dorp wordt opgesteld, met daar-
aan gekoppeld de aanstelling van 
een integrale gebiedsregisseur. 
In samenspraak met inwoners, 
ondernemers en andere belang-
hebbenden moet gezorgd wor-
den voor draagvlak en een nieuwe 
balans tussen alle uitdagingen 
die er zijn. Het is aan de komende 
coalitie om daar met ambitie en 
tempo uitvoering aan te geven. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• Het Oude Dorp als het beeld-

bepalende gezicht van Urk. 
• Het aanpakken van het Oude 

Dorp. Waarbij het bevorderen 
en beschermen van de ver-
keersveiligheid en leefbaar-
heid centraal staan, rekening 
houdende met geschiedenis, 
cultuur en het toerisme. Het 
aanstellen van een gebieds-
regisseur voor het Oude Dorp 
wordt door het CDA van harte 
ondersteund. 

4. OUDE DORP
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4.2 Staat van onderhoud

‘Werk maken van de staat van 
onderhoud van het Oude  
Dorp en dilemma’s over  
duurzaamheid en het  

beschermd dorpsgezicht  
bespreekbaar maken’

De algehele staat van onderhoud 
van het Oude Dorp is aan kritiek 
onderhevig. Ook wordt naar het 
oordeel van CDA Urk te weinig 
werk gemaakt van ‘Gezicht Urk’ 
als het van rijkswege beschermde 
dorpsgezicht van Urk. Anderzijds 
vragen bewoners om de mo-
gelijkheid om hun huizen op te 
knappen met betaalbare, maar 
niet-authentieke materialen. De 
regelgeving hierover is onduide-
lijk en geeft soms aanleiding tot 
klachten over willekeur; waarom 
kan iets bij de één wel en bij een 
ander niet? Daarnaast is het voor 
inwoners van het Oude Dorp 
lastig om te verduurzamen. Een 
voorbeeld hiervan zijn zonnepane-
len die niet op het dak geplaatst 
mogen worden.

Wat CDA Urk betreft moeten 
dergelijke dilemma’s en belan-
gentegenstellingen bespreekbaar 
worden gemaakt en beschreven 

in een toetsbaar kader als onder-
deel van het Masterplan. Alleen zo 
kan sturing gegeven worden aan 
de dynamiek in het Oude Dorp; de 
betaalbaarheid van (onderhoud 
van) woningen; de duurzaam-
heidsopgave; en het aanzien van 
‘Gezicht Urk’. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• Het makkelijker maken voor 

inwoners van onderhoud en 
verduurzaming in het Oude 
Dorp. 

4.3 Detailhandel 

Voor de doorontwikkeling van 
het Oude Dorp is een bruisende 
detailhandel en horeca van vitaal 
belang, zonder afbreuk te doen 
aan de belangen van onderne-
mers in andere delen van Urk 
zoals de Pyramideweg, Hofstee-
plein, Urkerhard en de komende 
Zeeheldenwijk. 

Volgens de Detailhandelsnota 
moet het centrum van Oud Urk 
doorgroeien om een aantrekkelijk 
hoofdwinkelcentrum te worden. 
Daarmee strijdig is dat winkelpan-
den nu zonder probleem kunnen 
worden omgezet in kantoorpan-
den. Als dat incidenteel gebeurt 

hebben wij daar geen bezwaar 
tegen, maar het mag geen trend 
worden, zoals ook door de onder-
nemers van Bedrijven Investe-
ringszone (BIZ) Centrum Oud Urk 
wordt betoogd. 

Om recht te doen aan de dyna-
miek van het Oude Dorp en de 
vrijblijvendheid op te heffen is een 
nieuw bestemmingsplan Kom 
Urk noodzakelijk, parallel aan het 
Masterplan. Wij ondersteunen de 
wens van BIZ Centrum Urk om de 
verschillende aspecten van het 
centrum nu integraal aan te pak-
ken; zoals de aanpassing van de 
entree van het dorp in combinatie 
met de rotonde, en herbestrating 
gekoppeld aan de herinrichting 
van de verkeersstromen.

CDA gaat zich inzetten voor:
• Het centrum van Oud Urk als 

aantrekkelijk hoofdwinkel-
centrum in het dorp. Om dit te 
realiseren is een bestemmings-
plan nodig en moeten aspecten 
van het centrum zoals ver-
keersstromen integraal worden 
aangepakt.

• Ondernemers in andere delen 
van Urk zoals de Pyramideweg, 
Hofsteeplein, Urkerhard en de 
komende Zeeheldenwijk. 

 
4.4 Cultureel erfgoed 

‘Investeren in cultureel erfgoed, 
met speciale aandacht voor 

maritiem erfgoed.‘

De vernieuwing van het Palen-
scherm samen met de realisatie 
van een wandelroute langs de 
oude eilandcontouren is van 
grote cultuurhistorische en 
educatieve waarde. Het kan de 
bewustwording en verbeelding 
van jongeren stimuleren waar de 
kustlijn van Urk oorspronkelijk 



URK: VAN DORP NAAR HAVENSTAD 17

lag. Gezegd moet worden dat de 
provincie Flevoland dit bijzonde-
re project mede mogelijk heeft 
gemaakt, en daar zijn wij haar 
erkentelijk voor. 
 
Van lokale historici bereiken ons 
veel ideeën over (verdwenen) 
historische objecten, die geïnven-
tariseerd zouden moeten worden 
door een gemeentelijke Erfgoed-
commissie. Een voorbeeld is de 
muziektent die op het haventer-
rein in ere hersteld zou kunnen 
worden. Dat zou een prachtig 
cultuurpodium opleveren voor 
zangkoren, toneel, declamatie, 
bands en musicaluitvoeringen, in 
het bruisende Hart van Urk. 

Een positieve ontwikkeling is het 
samengaan van de Stichting Erf-
goed Urk (Waakhond van het Urker 
erfgoed) met de Stichting Urker 
Uitgaven. Zo organiseren zij de 
jaarlijkse Dag van de Urker geschie-
denis die zich in een toenemende 
belangstelling mag verheugen. 
Archeologisch onderzoek is een 
belangrijk onderdeel van de lokale 
geschiedenis en de zoektocht naar 
de eigen roots. Dit moet door de 
gemeente gesteund worden en 
niet als ‘lastpost’ worden gezien 
voor ruimtelijke ontwikkelingen. 

In cultureel erfgoed moet geïn-
vesteerd worden, niet alleen voor 
onze eigen inwoners en de gene-

raties die na ons komen, maar ook 
om het imago van Urk te verster-
ken en het ‘echte’ Verhaal van Urk 
te vertellen. Maritiem erfgoed is 
daarbij beeldbepalend. Als voor-
beeld denken wij aan de UK 141 
die een opmerkelijke rol speelde 
tijdens de watersnoodramp in 
Zeeland. Hier komen een aantal 
verhaallijnen bij elkaar: de hulp-
vaardigheid van Urker vissers; de 
eeuwige strijd tegen het water; Af-
sluitdijk en Deltawerken; inpolde-
ring; en ook onze nauwe contac-
ten met de Koninklijke Marine. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• Investeren in cultureel erf-

goed.
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5.1 Integriteit 

‘Naleving van de Gedragscode 
integriteit bestuurders Urk.’

Integriteit staat hoog in het 
vaandel van CDA Urk. Van raadsle-
den en van leden van het college 
mag worden verwacht dat zij zich 
houden aan de regels die hierover 
in de Gedragscode Integriteit 
bestuurders Urk 2019 zijn vastge-
legd. Het gaat daarbij o.a. om: 
• Voorkomen van belangenver-

strengeling 
• Transparantie over nevenfunc-

ties
• Burgers en organisaties op 

gelijke wijze en met respect 
bejegenen

Wij onderschrijven de kern van de 
Gedragscode: “In de democrati-
sche rechtsstaat dient een ieder 
zich te houden aan de wetten en 
regels die op democratische wijze 
zijn vastgesteld”. Dat geldt zeker 
voor de politieke ambtsdragers 
die (mede)verantwoordelijk zijn 
voor de totstandkoming van die 
wetten en regels. Zonder dat zal 

het vertrouwen in de democrati-
sche rechtsstaat worden onder-
mijnd en het draagvlak voor de 
naleving van wetten en regels 
verdwijnen. Vertrekpunt voor 
de politiek is dan ook de eed die 
de politieke ambtsdrager bij de 
ambtsaanvaarding heeft afgelegd.
 
Het is aan de burgemeester om 
toe te zien op de naleving van de 
Gedragscode. Als er aanwijzingen 
zijn voor criminele ondermijning, 
dan dient de burgemeester de 
fractievoorzitters terstond in te 
lichten. CDA Urk volgt op aan-
geven van de burgemeester de 
handreiking integriteitstoetsing 
van haar kandidaten. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• Een veilig politiek klimaat op 

Urk, waarbij integriteit van 
raadsleden en leden van het 
college hoog in het vaandel 
staat.

5.2 Ambtelijke capaciteit 

De gemeente Urk staat de ko-
mende jaren voor grote uitdagin-

gen. Die kunnen alleen succesvol 
worden opgepakt als onze ambte-
lijke staf in staat wordt gesteld om 
kwantitatief en kwalitatief mee te 
groeien. De doorontwikkeling van 
de organisatie moet gebaseerd 
zijn op een strategische visie op 
de toekomst van Urk, ketensa-
menwerking met regionale part-
ners, en een ambitieus tempo van 
uitvoering.
De integriteit van ambtenaren 
moet boven iedere twijfel zijn 
verheven; burgers en organisaties 
moeten op gelijke wijze worden 
behandeld. 

5.3 Financiële  
weerbaarheid

‘Instelling van een regionaal 
fonds en extra financiële steun 

voor de groei van Urk.’

De doorontwikkeling van Urk legt 
een flinke druk op onze financi-
ele positie. Niet eerder moest bij 
het bepalen van het financiële 
meerjarenperspectief zo’n groot 
beroep worden gedaan op de 
reserves. Incidentele tegenvallers 

5. DE BASIS OP ORDE 
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hadden hun doorwerking, zoals 
de schadeclaims vanwege de 
gasexplosie op de Grote Fok en 
de gevolgen van het losslaan van 
de replica van de Ark van Noach. 
De gemeente moet de eigen rol 
en verantwoordelijkheid in dit 
soort gevallen kritisch evalueren, 
zodat lessen worden geleerd. De 
kosten van de coronarellen waren 
aanzienlijk. Naast imagoschade 
en beslag op schaarse ambtelijke 
inzet, werd daardoor ook direct 
financiële schade toegebracht 
aan onze gemeenschap. De onze-
kerheid over de financiële door-
werking op langere termijn van de 
coronapandemie is een punt van 
zorg.

Verzwaring van de financiële 
druk door bijvoorbeeld verhoging 
van de onroerendezaakbelasting 
(OZB) moet worden voorkomen. 
Ook inwoners zelf hebben hier in-
vloed op door afval goed te schei-
den. Het Meerjaren Grondstoffen-
plan (2020-2023) moet daarom 
ambitieus worden doorgezet, in 
goede afstemming en commu-
nicatie met onze inwoners. De 
precariobelasting moet tegen het 
licht worden gehouden; de kosten 
van de uitvoering wegen wellicht 
niet op tegen de opbrengsten. 
Tegenover de hondenbelasting 
moeten vrije uitloopruimtes staan. 
Vergeleken met andere gemeen-
ten staan wij voor unieke uitda-
gingen om de groei van dorp naar 
havenstad mogelijk te maken. De 
vraag is of de reguliere toewijzing 
van financiële middelen uit het 
Gemeentefonds daarvoor toerei-
kend is. In het initiatiefvoorstel 
#Urkgroeit wordt de instelling 
van een regionaal fonds bepleit 
voor de gebiedsontwikkeling van 
Noordelijk Flevoland. Daarnaast 
zou Urk vanwege haar unieke 
demografische opbouw (de helft 

van onze bevolking bestaat uit 
jongeren onder de 25 jaar) een 
status aparte moeten krijgen om 
financieel in evenwicht te kunnen 
blijven. 

CDA gaat zich inzetten voor:
• Opzetten van regionaal fonds 

en extra financiële steun voor 
groei Urk

5.4 Regionale  
samenwerking 

‘Regionale samenwerking en 
een diplomatieke basishou-

ding.’

De komende coalitie moet voluit 
inzetten op regionale samenwer-
king met partners zoals Noord-
oostpolder en Dronten, provincie 
Flevoland, Regio Zwolle, GGD 
en Veiligheidsregio. Randvoor-
waarden zijn een diplomatieke 
basishouding en de erkenning 
dat gestreefd moet worden naar 
win-win situaties in netwerkver-
banden. De raad moet hierbij 
actief betrokken worden en zelf 
ook regionaal zichtbaar zijn. 
De relatie met de gemeente 

Noordoostpolder vraagt onze 
bijzondere aandacht. In het rich-
tinggevende document #Urk-
Groeit, geef het de ruimte (2019) 
van Meindert Kramer, Lub Post en 
Klaas Post wordt daarover onder 
de kop ‘Samen werken aan een 
mooie toekomst van de polder’ de 
volgende visie verwoord, die wij 
als CDA Urk van harte onderschrij-
ven: 

“Urkers en polderbewoners wonen 
nu samen op wat rond 900 het 
Urcker Land werd genoemd. 
Samen delen ze hiermee een 
stuk geschiedenis en zijn Urk en 
Schokland Flevolands erfgoed. 
Het draagt bij aan de geschiede-
nis van de polder en geeft Urkers 
en polderbewoners een histori-
sche identiteit. Samen kennen ze 
een interessante historie, het is nu 
tijd om jeugdzondes en trauma’s 
te vergeten en samen te werken 
aan een mooie toekomst.”

CDA gaat zich inzetten voor:
• Goede regionale samenwer-

king om samen te werken aan 
een mooie toekomst van Urk 
en Noordoostpolder.
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KANDIDATENLIJST CDA URK 2022-2026

1. Hans Crebas

2. Marjanne Romkes-Foppen

3. Jurie van de Berg
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5. Pieter Brands
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7. Gerlinde Foppen

8. Marcelle van der Sloot

9. Jan Maarten Zwaan

10. Annemijn Visscher
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16. Emma Visser-Wakker
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21. Jaap Bakker

22. Fokke Molenaar

23. Roelof Tiede Oost

24. Piet Wakker
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#Ruimte
voor jou!

#Ruimte 
voor pioniers! 

#Ruimte voor 
ondernemers! 

#Ruimte 
voor de zorg! 

#Ruimte 
voor cultuur!

#Ruimte 
voor groen! 

#Ruimte 
voor veiligheid! 

#Ruimte voor 
jongeren en horeca!

#Ruimte 
voor onderwijs! 

#Ruimte 
voor starters!

Laat jouw stem niet verloren gaan!

Stem 16 maart CDA URK
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#Ruimte 
voor jou!
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