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Voorwoord van de lijsttrekker
Voor u ligt het Programma 2018-2022
van CDA Urk. Het is tot stand gekomen in een zorgvuldig en intensief
proces vanuit strategische Denktank,
Programmacommissie en Algemene
Ledenvergadering. Als lijsttrekker ben
ik trots en dankbaar voor het sterke
draagvlak onder de politieke boodschap die we in de verkiezingscampagne van 2018 mogen uitdragen:
Urk sterk door samenwerking en vertrouwen.
Het grondbeginsel van ons programma is de overtuiging dat echt samenleven ontstaat waar mensen elkaar
de ruimte geven en de ruimte krijgen;
waar mensen zelf na mogen denken
en waar verantwoordelijkheid gegeven wordt. Waar mensen op elkaar
durven te vertrouwen en zich vrij voelen om nieuwe initiatieven te ontplooien. Daarom mag cultuur geen keurslijf worden, waardevolle tradities geen
harnas. Wie daarin blijft steken verhindert innovatie om mee te kunnen
gaan met de eisen van de tijd. Dat is
niet in het belang van onze jeugd voor
wie een pad naar de toekomst gebaand moet worden. Maar het is ook
niet in overeenstemming met onze
christelijke opdracht om ruimte te maken voor het individu en de persoonlijke afweging. Daarin schuilt de bron
van creativiteit en levensvreugde, ten
dienste van God en de naaste.
In het verleden heeft CDA Urk zich
altijd ingezet voor noodzakelijke innovatieve ontwikkelingen, zoals de
verplaatsing van de Visafslag naar
de Zwolse Hoek, het bevorderen van
toerisme en recreatie, en het realiseren van goede sportvoorzieningen
voor onze jeugd. Op dat spoor gaan
wij de komende jaren door.
Tenslotte: CDA Urk laat zich in haar
denken en doen inspireren door het
Evangelie en richt zich op grond daarvan zonder onderscheid tot alle inwoners van de gemeente Urk. Soli Deo
gloria.
Hans Crebas, lijsttrekker CDA Urk
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1. Sterke samenleving

1

Uit landelijke vergelijkingen komt Urk naar voren als een sterke en veilige samenleving met uitstekende voorzieningen. De onderlinge solidariteit is groot en waar zich
kwetsbaarheid voordoet bij jongeren of ouderen springen mantelzorgers, kerken en
professionele organisaties in. De veranderingen in het sociale domein (één van de
grootste opgaven voor politiek en bestuur van de afgelopen jaren) zijn op Urk tot nu
toe goed verlopen, met opvallend weinig klachten van onze inwoners. Het multifunctionele Kindcentrum is van de grond gekomen en zwembad ‘t Bun is vernieuwd. De
gezondheidsvoorzieningen zijn van hoog niveau, zowel op Urk als in de nabije omgeving. Er ligt een toekomstbestendige Woonvisie en ook is door de gemeenteraad
de Visie Sportboulevard/Park Noorderzand vastgesteld, die goede kansen biedt voor
de verdere ontwikkeling van sport en recreatie aan de noordkant van Urk. De buurtverenigingen zetten zich volop in voor de leefbaarheid van ons dorp, en brandweer
en politie waken over onze veiligheid. Er is dus veel om dankbaar voor te zijn.
In het verleden heeft het CDA zich altijd ingezet voor noodzakelijke innovatieve ontwikkelingen, zoals de verplaatsing van de visafslag naar zijn huidige plek, het bevorderen van toerisme en recreatie, en het realiseren
van goede sportvoorzieningen voor onze jeugd. Op dat spoor gaan wij de komende jaren door.

…maar we moeten ook zorgen voor een goede toekomst:
Urk heeft van alle gemeenten relatief de meeste jongeren. Meer dan de helft van onze inwoners is jonger
dan 23 jaar. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. In de eerste plaats voor ouders, die
hun kinderen normen en waarden moeten bijbrengen die de samenleving versterken. Overmatig drankgebruik moet worden tegengegaan. Dit vraagt om een cultuuromslag: het einde van een tijdperk van gedogen
en normaal vinden. Het CDA is voor consequente sluiting van illegale horeca en ook moet de regelgeving
rond jeugdhonken strikt worden gehandhaafd. Er moet voldoende reguliere horeca zijn die de ruimte krijgt
om in te spelen op de (veranderende) uitgaansbehoeften van de steeds groeiende groep jongeren. Een
theater annex bioscoop en/of een bowlingcentrum mogen op Urk niet ontbreken als uitgaansplaats voor jong
en oud. CDA zal erop toezien dat ondernemers met kansrijke initiatieven niet tegen een muur oplopen onder
3
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het motto: ‘Dat kan niet
op Urk’. Kansen moeten
verzilverd worden, met
respect voor de christelijke
identiteit en de culturele
eigenheid van Urk.

1.1

In het jeugdbeleid moet
voor de komende periode de aandacht in het
bijzonder uitgaan naar de
jeugd van 12-16 jaar om
te voorkomen dat zij de
illegale horeca ingaan,
met alle gevaren van dien.
Voor preventie is goede
samenwerking van werkers in het sociale domein
met de leerkrachten op de
basis- en middelbare scholen een noodzakelijke voorwaarde. Ook de scholen onderling, ongeacht denominatie, moeten vanuit het gemeentelijke beleid aangemoedigd worden om preventietaken samen op te pakken. Afstemming met de gemeente Noordoostpolder is gewenst, omdat veel Urker jeugd in Emmeloord naar
school gaat, en omdat nogal wat Urker jongeren in Tollebeek wonen. De soms negatieve doorwerking van
social media vraagt speciale aandacht, naast alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd. Onze jeugd is onze
toekomst, daarom geen struisvogelpolitiek of wegkijken. Het CDA is solidair met ouders en hulpverleners die
hun uiterste best doen voor kinderen met problemen. Vluchtelingenjongeren mogen niet tussen wal en schip
vallen en vragen onze bijzondere aandacht.

1.2

Aandacht voor verkeersveiligheid en veilige speelplaatsen voor onze kinderen heeft voor het CDA hoge prioriteit. Verplaatsing van het speelbos naar het gebied Hooiland/Achterland kan daar een uitstekende bijdrage
aan leveren. Opstapplaatsen voor bussen zoveel mogelijk aan de rand van de gemeente - voorzien van
goede fietsenstallingen -, kunnen ook de verkeersveiligheid en doorstroming bevorderen. Campagnes voor
fietsverlichting en veilig verkeersgedrag van jongeren blijven noodzakelijk.

1.3

Vandalisme moet streng worden aangepakt. Het kan niet zo zijn dat gemeente, burgers en ook jongeren
zich inzetten voor een mooie leefomgeving en dat een groep notoire overlastgevers dat weer verdelgt. Extra
toezicht van politie en handhavers is noodzakelijk, ook in de avonduren en door camerabewaking, zodat
daders worden opgepakt. Maar het gaat ook om een omslag in de samenleving: tot hier en niet verder. De
gemeente moet hiervoor een integrale aanpak opstellen samen met ouders en maatschappelijke partners.
De schade die is aangericht moet voor het volle pond worden terugbetaald.

1.4

Steeds meer jongeren vervolgen hun opleiding buiten Urk, daarom moet het openbaar vervoer naar Lelystad
en Zwolle verbeterd worden. Vanuit de politiek wordt hier al jaren voor gepleit: het is nu tijd voor actie. CDA
Urk blijft zich daarvoor inzetten samen met de CDA-fractie in Provinciale Staten van Flevoland.

1.5

De organisatie en het materiële beheer van de niet-gemeentelijke binnensport accommodaties blijven achter
bij het gewenste niveau. Teveel klachten hierover bereiken de politiek. Het mag niet zo zijn dat levensvatbare
initiatieven moeten uitwijken naar de Noordoostpolder. Het CDA wil daarom een onderzoek naar de bestaande situatie, gekoppeld aan een actieplan. Voor jong en oud zijn goede sportvoorzieningen van vitaal belang.
Een moderne goed geoutilleerde sporthal mag op Urk niet ontbreken. Sport- en recreatievoorzieningen
dienen toegankelijk te zijn voor personen met een beperking. De Gemeente ziet erop toe dat dit ook geldt
4
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voor openbare gebouwen en
daaraan gerelateerde instellingen.

1.6

De leefbaarheid van het Oude
Dorp is een speerpunt voor
het CDA. Voorkomen moet
worden dat de parel Urk aan
de buitenkant fraai is opgepoetst maar aan de binnenkant zichtbaar verloedert.
Verkrotting moet worden aangepakt. De Gemeente moet
er op toezien dat bij nieuwbouw zo authentiek mogelijk
gebouwd wordt om recht te
doen aan het Oude Dorp als beschermd dorpsgezicht. Bij herbestrating dient rekening gehouden te worden
met de belangen van mindervaliden. Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor ons bedrijfsleven, daarom moet er
voor hen hoogwaardige huisvesting komen buiten het Oude Dorp, eventueel in samenwerking met gespecialiseerde locaties in de gemeente Noordoostpolder.

1.7

Meer woningen moeten worden gebouwd voor kleine huishoudens. Zowel bij jongeren als bij ouderen is
hiervoor een toenemende vraag. Jongeren leren langer door en gaan niet meteen de arbeidsmarkt op. Hierdoor hebben ze minder financiële draagkracht en is het lastiger om te starten op de woningmarkt. Ouderen
worden door veranderingen in de zorg aangemoedigd om langer zelfstandig te blijven wonen. Door het bouwen van kangoeroewoningen kan hieraan een bijdragegeleverd worden, waarbij ouderen in een vertrouwde
omgeving dichtbij hun kinderen wonen. Ook op Urk komt eenzaamheid onder ouderen voor en dat vraagt
om een sluitend vangnet van formele en informele zorg. Verder moeten wij onze ogen niet sluiten voor het
feit dat ook op Urk het aantal echtscheidingen toeneemt. De sociale woningbouw dient gelijke tred te houden
met de vraag naar huurhuizen voor met name de lagere inkomenscategorieën.

1.8

Jaren geleden al lanceerde het CDA een plan voor drijvende woningen maar kreeg toen geen bijval van
andere politieke partijen. Dat ze nu toch gerealiseerd worden is voor ons een aanmoediging om innovatief te
blijven denken en kansen te verkennen voor aantrekkelijke woonmilieus. Wel moeten we voorkomen dat gewone woningen drijvende woningen worden door vaker optredende heftige regenbuien vanwege de klimaatverandering. In nieuwe wijken moet daarmee rekening gehouden worden en ook moeten daar de kansen
voor energieneutraal bouwen volop benut worden. De gemeente Urk staat gelukkig niet achter in de rij als
het gaat om klimaatbewustzijn en de zich overal manifesterende energietransitie. Rentmeesterschap vraagt
om rekenschap afgeven en verantwoordelijkheid dragen voor de komende generaties.

1.9

De gescheiden afvalinzameling moet kritisch tegen het licht worden gehouden. De recyclingtechniek voor
nascheiding verbetert in snel tempo en lijkt een hoger milieurendement op te leveren tegen lagere kosten
voor de burger. Groot voordeel is ook dat minder bewaarruimte nodig is in de huishoudens, en het dient het
gemak.
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2. Sterke economie
Onze economische veerkracht is iets om trots op te zijn…

2

We mogen trots zijn op de veerkracht en flexibiliteit van onze economie. De basis
hiervan ligt in ons arbeidsethos: doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel,
optimisme en levensvreugde voortkomend uit ons geloof. Toen het minder ging met
de visserij enkele jaren geleden hebben onze mensen niet passief op betere tijden
gewacht. Men gebruikte de in de visserij opgedane kennis en richtte zich op andere
nautische werkzaamheden. Dit geldt voor de hele keten. Bouwers van schepen gingen aan de slag met andere typen schepen. Gekwalificeerde mensen gingen vanuit
de visserij naar de bagger, binnenvaart etc. Ook de handel en verwerking van Noordzeevis ging vanwege een verslechterende markt (minder aanvoer, hogere prijzen,
afnemende klandizie) op zoek naar alternatieven. Het assortiment werd verbreed met
andere vissoorten. Nieuwe markten werden aangeboord. Op die manier werd de sector versterkt, het aanbod verbreed en de omzet verhoogd. Naast onze Noordzeevis is op Urk alles te verkrijgen
op visgebied, en zijn bedrijven minder kwetsbaar geworden. De werkgelegenheid werd behouden en zelfs
uitgebreid. We kunnen rustig spreken van een tweede ‘Wonder van Urk’.
Ook op de vloot heeft men bepaald niet stilgezeten. Door hoge brandstofprijzen werd het voor traditionele
boomkorvissers steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Een groot deel van onze vissers is
hierdoor op zoek gegaan naar alternatieven. Men is overgestapt op de pulsvisserij, twinriggen of flyshoot. Met
deze vismethoden wordt een aanzienlijke brandstofbesparing gerealiseerd. Hierbij is grote creativiteit, inzicht
en doorzettingsvermogen aan de dag gelegd.
Van oudsher zijn Urkers ook zorgend ingesteld. Buitenstaanders valt op hoe goed de zorg op Urk geregeld
is. Het percentage werkende vrouwen is op Urk flink toegenomen. Zij hebben er vaak voor gekozen om een
opleiding in de zorg te gaan doen. Buiten Urk wordt de kwaliteit van onze mensen sedert jaar en dag zeer op
prijs gesteld.
Maar niet alleen de maritieme sector en de zorg zijn pijlers onder de welvaart en het welzijn van de Urker
bevolking, dat geldt in toenemende mate ook voor de toeristische sector, de bouwnijverheid, zakelijke dienstverlening, detailhandel en horeca. Ook de voor Urk zo vitale transportbedrijven mogen niet vergeten worden.
Diversificatie van de economie is het parool en een blijvende uitdaging voor de toekomst.

…maar dat wil niet zeggen dat er geen zorgen en bedreigingen zijn:
2.1

Het ruimtegebrek op Urk is een groot probleem: de industriegrond is op. Het is de taak van de Gemeente om
ervoor te zorgen dat dit op orde komt in goed overleg met buurgemeente Noordoostpolder. De ontwikkeling
van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland door de Provincie Flevoland biedt grote kansen voor
de werkgelegenheid door de koppeling aan een binnendijks bedrijventerrein. Het CDA heeft zich van meet
af aan sterk gemaakt voor dit project; al in 2010 sloot CDA-wethouder Kramer met vooruitziende blik een
convenant af met de gemeente Noordoostpolder. Het is voor de goede onderlinge verhoudingen wel van belang om bij de exploitatie concurrentie met bedrijfsterreinen in de Noordoostpolder te vermijden. Dit kan door
specifiek in te zetten op maritieme bedrijvigheid. Een goede infrastructuur is daarbij van cruciaal belang,
zeker in relatie tot de ontwikkeling van de nieuwe wijk Schokkerhoek. Verbreding van de Domineesweg is op
korte termijn noodzakelijk voor een goede ontsluiting richting de A6.

2.2

De gemeente Urk heeft in 2012 een drietal nota’s gepubliceerd over Economisch beleid, Toerisme & Recreatie en Visserijbeleid met een doorlooptijd tot 2020. Deze nota’s zijn sterk gedateerd en moeten worden
vervangen door een integrale nota Strategisch Economisch Beleid 2025. Een proactieve en stuwende rol
van het gemeentebestuur als bondgenoot van het bedrijfsleven moet hierin centraal staan onder het motto:
Urk als ondernemende gemeente maakt zaken mogelijk. Aandacht moet worden besteed aan de volgende onderwerpen: het indammen van onnodige bureaucratie in de geest van de nieuwe Omgevingswet, de
6
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samenwerking binnen de driehoek overheid-bedrijfsleven-onderwijs, en de economische betekenis voor Urk
van Lelystad Airport. De Rijksoverheid moet zich bij de ontwikkeling van het vliegveld wel een betrouwbare
partner tonen door eerlijke informatie te geven over de gevolgen van de vliegroutes voor omliggende gebieden.
Andere thema’s voor economisch beleid zijn: de voortvarende begeleiding door een ‘bedrijfscoach’ van bedrijven die zich op Urk willen vestigen, (ruimtelijke) faciliteiten voor startende ondernemers, de doorstroming van
het verkeer op industrieterrein Zwolse Hoek, en goede voorzieningen daar voor overnachtende chauffeurs.

2.3

Het Oude Dorp met zijn havens en stranden is het bruisende hart van Urk. De afgelopen jaren is een belangrijke verbeterslag gemaakt met het plan ‘De parel oppoetsen’ door de inzet van Zuiderzeelijngelden. Daar
moeten we onverminderd mee door gaan aan de hand van een heldere visie op noodzakelijke en wenselijke
ontwikkelingen. Zo zal de aanleg van de maritieme servicehaven het oude havengebied ontlasten, zonder dat
daarbij het dynamische en multifunctionele karakter ervan verloren mag gaan. Niet alleen voor toeristen, maar
zeker ook voor onze eigen inwoners moet de haven aantrekkelijk blijven door kleinschalige bedrijvigheid. De
IJsselmeervisserij met haar afslag levert daaraan een kleurrijke bijdrage en moet behouden blijven. De unieke
cultuurhistorische identiteit van Urk moet de drijvende kracht blijven achter de verdere ontwikkeling van het
Oude Dorp en het haventerrein.

2.4

Door de onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen blijven investeringen in duurzame en innovatieve visserij
nog achter bij het gewenste niveau. Voor het CDA staat wel vast dat de toekomst in duurzaam gevangen en
verwerkte vis ligt als onmisbare bron van gezonde voeding voor de nog steeds groeiende wereldbevolking. De
markt vraagt om eerlijke certificering: hier ligt voor het Urker bedrijfsleven een uitdaging en kans om in positieve zin te concurreren. Het is een blijvende opdracht voor de gemeente Urk om duurzame vangst en verwerking
waar mogelijk te stimuleren. Afstemming op het nieuwe economische beleid van de provincie Flevoland - dat
sterk gericht is op duurzame groei van bestaande bedrijvigheid -, kan daarbij helpen. Ook nationale en Europe7
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se subsidies voor duurzame innovatie moeten worden aangeboord. De Gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven.
Een pionier uit de voedingssector stond in 2017 aan kop in de Duurzame top 100 van Trouw. Het CDA ziet
de dag tegemoet dat een Urker visserman of ondernemer daarin een prominente plaats inneemt, en weet
daarvoor al kandidaten.

2.5

De negatieve gevolgen van de Brexit kunnen voor de Nederlandse visserij van verstrekkende betekenis zijn
als dit een inperking inhoudt van de visgronden in de Engelse territoriale wateren. Op alle politieke niveaus
binnen het CDA wordt deze dreiging erkend en is op de agenda gezet. Samenwerking met gelijkgestemde
partijen op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau is voor ons van groot belang. Dit geldt ook voor de
belangenbehartiging voor zaken als de pulsvisserij, de aanlandplicht, en de inperking van visgronden in de
Noordzee door energieparken en natuurreservaten. Eendracht maakt macht in complexe politieke en diplomatieke processen.

2.6

Het CDA is geen voorstander van de privatisering van Museum het Oude Raadhuis, de IJsselmeervisafslag
en Zwembad het Bun. Deze voorzieningen zijn voor Urk van groot maatschappelijk belang en in de praktijk
lastig rendabel te krijgen, met alle risico’s van dien voor hun continuïteit.
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3 Sterke cultuur
Urk heeft een sterke cultuur en een bijzondere geschiedenis…

3

In een tijd van toenemende mondiale verbondenheid door snelle netwerken van communicatie en vervoer is het in stand houden van de culturele eigenheid en bijzondere
geschiedenis van Urk van blijvend belang. Op tal van manieren geeft onze bevolking
daar zelf uitdrukking aan, zoals prachtig is vastgelegd in het boekje Typisch Urk van
Mandy van Dijk. Een steeds breder publiek heeft daar belangstelling en waardering
voor, zoals ook blijkt bij de Ginkiestochten, Visserijdagen, Urkerdag en Urk in Wintersferen. Ooit werd gevreesd dat Urk Volendam achterna zou gaan als het toerisme
zou groeien als bedrijfsmatige sector. Maar we zien dat het tegendeel is gebeurd. De
inzet om ook voor toeristen aantrekkelijk te zijn heeft de eigen identiteit van Urk juist
versterkt, zoals door het herstel van het dorpsgezicht, de restauratie van de Oude
Bakkerij en het Palenscherm, en zeker ook door de plaatsing van het Plankier.
Aan het bourgondische en gastvrije karakter van de Urker cultuur wordt alle ruimte
gegeven, zodat je bezoekers vaak hoort zeggen: ‘Urk is heel anders dan ik had verwacht’. Het Open Air Festival tijdens de laatste Visserijweek was daar een perfecte illustratie van. Met aan de kade trotse kotters en in
de IJsselmeerafslag een indrukwekkende uitstalling van Noordzeevis. Het haventerrein kreeg daarmee de ook
door ons gewenste uitstraling als hét ontmoetingscentrum van Urk. Met een tolerante en gezellige sfeer waar
jong en oud, Urker en toerist zich thuis kunnen voelen.
Bij dit alles mogen we niet vergeten waar we vandaan komen: de tijd van grote armoede, kindersterfte en
vissers die op zee bleven ligt niet ver achter ons. Het is belangrijk om ook bij dat deel van onze geschiedenis
stil te blijven staan en het door te geven aan onze jeugd. Het Vissersmonument getuigt ervan dat welvaart
en welzijn niet vanzelfsprekend zijn. Er is voor geleden en gestreden, en het is iets waar we dankbaar voor
moeten zijn.

… en wat het CDA betreft heeft Urk ook een dynamische toekomst:
3.1

Als hét centrum van Urk moet het haventerrein beschikbaar blijven voor evenementen voor en door de Urker
bevolking en onze gasten.

3.2

Culturele voorzieningen zoals Museum het Oude Raadhuis, de Muziekschool en de Bibliotheek moeten
minimaal op peil blijven en gezien de ontwikkeling van de bevolking waar mogelijk worden versterkt. Ingezet
moet worden op activiteiten die de culturele identiteit van Urk onderstrepen en een bijdrage leveren aan de
brede culturele ontwikkeling van de bevolking zoals een Canon van Urk, de Kunstprijs, de Stadsdichter, en
projecten rondom de Zuiderzeewet. De mogelijkheden om cultuur en toerisme nog meer met elkaar te verbinden moeten onderzocht worden. Voor Urk liggen hiervoor gouden kansen.

3.3

Het vele werk dat door vrijwilligers in de culturele sector wordt gedaan verdient een financiële en organisatorische impuls vanuit de gemeente, in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke instellingen zoals
de scholen. Daarbij kan gedacht worden aan Stichting Urker Taol, het recente initiatief Cultuur-eus Tromp de
Vries, de Stichting Urker Botter, Stichting Urk in Oorlogstijd en de Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek
(SCAB). Cultuureducatie is een belangrijk aspect: jong geleerd, oud gedaan! Het CDA is voorstander van
een Cultuurnota op hoofdlijnen waarin aandacht wordt besteed aan bovenstaande zaken, en zal daar zelf in
de komende raadsperiode een aanzet toe geven. In de nota kan ook aangegeven worden welke provinciale
en landelijke fondsen aangewend kunnen worden voor culturele initiatieven zoals de plaatsing van kunstobjecten in de openbare ruimte. In het verleden zijn de ‘De wonderbaarlijke visvangst’ bij de Bethelkerk en ‘De
wereld van Urk’ in het Gemeentehuis met dergelijke middelen van buitenaf gefinancierd.

9
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3.4

Urkers zijn trots op hun unieke dorp en cultuur, en komen daar graag voor uit. Des te meer pijn doet het dat de
beeldvorming van buitenstaanders over Urk vaak zo negatief is. Van een christelijk dorp verwacht men blijkbaar dat daar geen problemen mogen spelen op het terrein van drank en drugs, dat het gedrag met betrekking
tot duurzame visserij altijd voorbeeldig moet zijn, en dat er geen conflicten mogen voorkomen door kerkelijke
tegenstellingen. Al snel valt het woord ‘schijnheiligheid’ als het over Urk gaat. Maar er kan ook een element van
jaloezie en gemis in zitten tegenover een ‘realistische en gelukkige’ gemeenschap, die - zoals columnist Martin
Sommer de bewoners van de Bible belt beschreef -, zich dankzij een rotsvast geloof niet laten meeslepen
door de maalstroom van een op drift geraakt wereld…
Hoe
het ook zij, de komende jaren ligt er een extra uitdaging voor de Gemeente om in de sfeer van strategische
communicatie tegenwicht te bieden aan het onnodig negatieve imago van Urk. Hiervoor moet een communicatieplan opgesteld worden.

3.5

Het grondbeginsel van ons programma is de overtuiging dat echt samenleven ontstaat waar mensen elkaar
de ruimte geven en de ruimte krijgen; waar mensen zelf na mogen denken en waar verantwoordelijkheid
gegeven wordt. Waar mensen op elkaar durven te vertrouwen en zich vrij voelen om nieuwe initiatieven te
ontplooien. Daarom mag cultuur geen keurslijf worden, waardevolle tradities geen harnas, en geschiedenis
geen nutteloze nostalgie. Wie daarin blijft steken verhindert innovatie om mee te kunnen gaan met de eisen
van de tijd. Dat is niet in het belang van onze jeugd voor wie een pad naar de toekomst gebaand moet worden. Maar het is ook niet in overeenstemming met onze christelijke opdracht om ruimte te maken voor het
individu en de persoonlijke afweging. Daarin schuilt de bron van creativiteit en levensvreugde, ten dienste
van God en de naaste.
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4 Sterke partner in de regio
Urk is sterk op de buitenwereld gericht…
Het is een hardnekkig misverstand dat Urk een naar binnen gekeerde, gesloten gemeenschap is. Niets is minder waar. Als regionaal, nationaal, Europees en zo langzamerhand zelfs wereldcentrum voor de aanvoer, verwerking en verhandeling van vis, is
Urk betrokken bij ontwikkelingen die ons ‘eiland’ ver overstijgen. Of het nu gaat om de
verbreding en verdieping van de sluis bij Kornwerderzand, de aanleg van de maritieme
servicehaven in het grensgebied met de Noordoostpolder, de gevolgen van een harde
Brexit of de impact van soms onbegrijpelijke Europese maatregelen: Urk kan zich er
niet buiten houden. Het ‘Wonder van Urk’ is gebaseerd op geloofsovertuiging, ondernemingskracht, en een blik ver buiten de eigen veilige haven.

4

…en daar gaan we mee door:
4.1

Als CDA Urk hebben we het voordeel dat we op alle politieke niveaus contact hebben met partijgenoten
die een scherp oog hebben voor visserijbelangen: Annie Schreijer in Brussel, Jaco Geurts in Den Haag, en
Jan Nico Appelman als gedeputeerde van de provincie Flevoland met een sterk maritieme visie. Onder het
motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ werken we samen met buurgemeente Noordoostpolder
en ook met andere gemeenten in de provincie Flevoland, met visserijgemeenschappen rondom de Noordzee, en met de Zuiderzeegemeenten. Ook met de Regio Zwolle - een van de sterkst groeiende economische
regio’s van Nederland - worden de banden aangehaald. Gemeentelijke en regionale samenwerking kan en
moet ook leiden tot kostenbesparing voor onze burgers, bijvoorbeeld door een verlaging van de OZB.
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4.2

Urk kan haar eigen identiteit en bestuurlijke onafhankelijkheid alleen handhaven binnen een realistisch kader
van diplomatie en geven en nemen. Daarbij moeten we zelf de regie in handen nemen over onze relaties
met de omgeving. Door initiatief te tonen, door te investeren in formele en informele netwerken en contacten
met sleutelfiguren, en door het imago van Urk te versterken. Urk kan dan bijdragen aan en ook profiteren
van gewenste regionale, landelijke en zelfs mondiale ontwikkelingen. Het gaat om rentmeesterschap en
respect voor de schepping om ons heen, om de economische productie en distributie van gezond voedsel
uit zee, en om solidariteit met de naaste ver weg zoals in Ethiopië en met vervolgde christenen waar ook ter
wereld.

4.3

Als Urkers zijn we terecht trots op onze prestaties in sociaal, cultureel en economisch opzicht, maar dit mag
niet leiden tot nostalgische zelfgenoegzaamheid. Voor de opleiding en werkgelegenheid van onze jeugd in
het hogere segment van de beroepsbevolking zijn we in toenemende mate aangewezen op centra om ons
heen zoals Zwolle, Lelystad, Almere en Amsterdam. Bescheidenheid, de bereidheid om van anderen te leren
en met hen samen te werken is de beste grondhouding voor een sterke samenleving en een sterke economie. Er staat iets op het spel voor onze steeds groeiende bevolking van nu al meer dan 20.000 zielen!

4.4

Nieuw opkomend antisemitisme is onaanvaardbaar. In de omgang met moslims staat constructieve samenwerking voorop en wordt dialoog beproefd om tegenstellingen te overbruggen. Islamitische radicalisering is
een bedreiging voor de normen en waarden van onze democratische rechtsstaat en vraagt om confrontatie
vanuit justitie, politiek en samenleving.

#jouwstem
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5 Sterk bestuur
Urk heeft een sterk bestuur nodig om zelfstandig te blijven…
Op Urk werken de politieke partijen over het algemeen goed samen, ondanks soms
diepgaande meningsverschillen. De lijnen zijn kort, er heerst een no-nonsense
mentaliteit en er is gelukkig geen vergadercultuur ver weg van de dagelijkse zorgen
en belangen van onze inwoners. Ook is het financiële beheer van de gemeente Urk
goed op orde na een aantal pijnlijke bezuinigingsrondes. Nu de economie weer is
aangetrokken mogen burgers daarvan meeprofiteren door lastenverlichting. Burgers
en bedrijven worden door het bestuur betrokken bij ontwikkelingen waar zij direct mee
te maken hebben, zoals bij het beheer van de openbare ruimte. We kunnen gerust
stellen dat op Urk de gewenste participatiemaatschappij als opvolger van de verzorgingsstaat een feit is.

5

Het CDA is van mening dat de gemeente Urk een zelfstandige bestuurlijke eenheid
moet blijven. Om ons heen in Friesland en Overijssel zien we een bijna onstuitbare
tendens van schaalvergroting en fusies. Daaraan kan Urk alleen ontkomen als we
een sterke partner zijn in de regio én wanneer we als politieke partijen de versterking van onze eigen bestuurscultuur als een positieve uitdaging zien.

…daarom moet de gemeenteraad haar bestuurscultuur versterken:
5.1

De wijze waarop het dualistisch bestel wordt uitgevoerd moet tegen het licht worden gehouden. De onderlinge rollen van burgemeester, gemeenteraad, presidium, College van B en W, ambtelijke staf en participerende burgers en bedrijven moeten opnieuw in een helder kader worden geplaatst. ‘Ons kent ons’ op Urk, maar
de korte lijnen mogen niet ten koste gaan van een kritische houding onderling, objectiviteit en integriteit. De
schijn van vriendjespolitiek moet te allen tijde worden vermeden. De burger moet erop kunnen vertrouwen
dat een consequente, betrouwbare overheid zonder aanzien des persoons optreedt. Het is aan de burgemeester om hierop toe te zien.

5.2

Het politieke proces moet zorgvuldig worden gefaseerd. Het is belangrijk dat het College van B en W
doortastend optreedt bij strategische dossiers - zoals de invulling van het haventerrein en de verwerving van
nieuwe industriegrond -, en een proactieve houding aanneemt. De raad moet op tijd worden geïnformeerd
en er mogen geen stappen worden gezet tussen raadsvergaderingen die niet meer ongedaan gemaakt
kunnen worden. De aparte informatieve vergadering voor raads- en commissieleden kan worden afgeschaft.
De status en doorwerking ervan is onduidelijk en zorgt voor verwarring. De informatieverstrekking kan plaats
vinden in de desbetreffende commissievergaderingen aan de hand van een jaarlijks op te stellen strategische raadsagenda die het besluitvormingsproces structuur geeft. Als daarvoor nodig is dat de frequentie van
de politieke vergaderingen weer opgevoerd moet worden naar eens per maand, dan heeft het CDA daar
zeker geen bezwaar tegen. De griffie moet worden versterkt om de onafhankelijkheid en voortvarendheid
van de raad in het dualistische bestel te waarborgen. Dit kan door de taken en bevoegdheden van de griffier
uit te breiden.

5.3

Toegewerkt moet worden naar een bestuurscultuur, die ook interessant is voor nieuwkomers in de politiek.
Dat betekent: geen gesteggel op details in de diepte van dossiers, maar debat op hoofdlijnen. Hierdoor wordt
het voor gekwalificeerde kandidaten met drukke agenda’s aantrekkelijker om deel te nemen. De toekomst
van de democratische rechtsstaat staat en valt met de doorstroming en werving van nieuw talent. Het is de
verantwoordelijkheid van de zittende politiek om dat mogelijk te maken.

5.4

De lokale politiek moet zich niet bemoeien met ontwikkelingen waar zij niet over gaat. Dit leidt tot misverstanden bij burgers over de taken en bevoegdheden van de lokale politiek. Het is aan de fracties en aan de voor13
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zitters van de politieke vergaderingen om de agenda zuiver te houden. Het CDA staat vanaf haar oprichting
voor een politieke cultuur waarin verantwoordelijkheden zoveel mogelijk worden neergelegd bij personen en
organisaties in de samenleving zelf, en de overheid zich niet onnodig opdringt. Dat voorkomt populistische
meerderheidsdwang en autoritaire verhoudingen. Het past ook naadloos in het idee van de participatiesamenleving als opvolger van de verzorgingsstaat.

5.5

Het CDA stelt voor om als nulmeting een tevredenheidsonderzoek op te zetten naar de klantvriendelijkheid
van de Gemeente tegenover burgers en (startende) ondernemers. De tevredenheid over de openingstijden
van het Gemeentehuis kan daar onderdeel van zijn. Het belang van goede communicatie zal nog sterk toenemen met de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Volgens de Rijksoverheid mogen procedures over
de inrichting van de leefomgeving niet eindeloos meer duren en zal regelgeving voorspelbaar en transparant moeten zijn. Er komt meer ruimte voor initiatief bij burgers en bedrijven. Daarom is het urgent om in te
zetten op verdere professionalisering van de externe communicatie. Ook de rol van de gemeenteraad en de
inbreng van individuele raadsleden in dit nieuwe bestel moeten goed tegen het licht worden gehouden.
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#jouwstem
Kandidaten op de lijst
1. Hans Crebas
2. Jurie van de Berg
3. Marjanne Romkes-Foppen
4. Willem Foppen
5. Roelof Oost
6. René Romkes
7. Cees de Vries
8. Klaas Mars
9. Ada Buijs
10. Jouke Posthumus
11. Marijke van Slooten-de Boer
12. Lub Ras
13. Hendrik Kramer
14. Janneke Romkes
15. Johan van Slooten
16. Emma Wakker
17. Jo Visscher
Alle informatie over onze kandidaten vindt u op www.cda-urk.nl.
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