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Manifest: Geloof in onze toekomst
Het CDA gelooft in onze toekomst. In alle opzichten.
Het is ónze toekomst – iets dat we delen, wij mensen met wortels op deze Bult, hoe verschillend we ook zijn.
Vanuit christelijke inspiratie geloven we in de waardigheid van ieder mens, Urker, vreemde, gelovige, ongelovige. Het geloof in deze waardigheid is een opdracht. Het CDA handelt naar deze opdracht, door ruimte te
maken voor het individu en de persoonlijke afweging. Waar je ook leeft, het is nodig om ruimte te laten aan
de ander en ruimte te maken voor elkaar.
Dit is samen leven.
Een samenleving is niet maakbaar. Echt samenleven ontstaat daar waar mensen elkaar de ruimte geven en
de ruimte krijgen, waar mensen zelf na mogen denken en waar verantwoordelijkheid gegeven wordt. Waar
mensen durven te vertrouwen en zich vrij voelen.
Urk is onze plek. Hier leven wij samen - wat maken we er van? Hoe beheren we als goede rentmeesters dat
wat ons gegeven is, vanuit traditie, Bijbels perspectief, cultuur, natuur en het harde werken van ons voorgeslacht? Wat kan een plaatselijke overheid daarin betekenen?

Dit.
We maken ruimte voor economische ontwikkeling. Waar ondernemers goede en weldoordachte stappen
willen maken, daar moet de politiek ruimte maken, mee denken, vrijheid geven. Met oog voor het belang van
heel Urk, met geloof in de toekomst. Als de wind tegenzit, als iedereen praat over bezuinigen, laten wij dan
praten over kansen. Dit is een kans om samen de schouders er onder te zetten, omdat dat moet. Omdat we
weten dat we al eerder, met beperkte middelen en sombere vooruitzichten, tot grote hoogte zijn gestegen
toen we de zee ondanks inpoldering weer vonden.
De ervaring van ons voorgeslacht geeft ons moed. Het is nu aan ons om nieuwe initiatieven te ontplooien.
We benutten hierin de Urker talenten zo goed mogelijk. We richten ons op onze sterke kanten. We zetten in
op hard werken en uitblinken. Zorg, visserij en maritiem zijn de sectoren waarin we excelleren.
We beseffen dat we dit niet alleen kunnen. Urk is meer dan een gemeenteraad, een college van B&W, een
politieke arena waarin we struikelen, vallen, opstaan en het stof van ons afkloppen. Urk is een samenleving,
al meer dan duizend jaar. Een gemeenschap. Bestuurders kunnen visie bieden, wanneer ze alle kleinere
deelbelangen overzien en daaruit een gemeenschappelijke visie halen, en deze goed voor ogen houden. Bestuurders moeten er zorg voor dragen dat de gemeenschap zich deze visie toe-eigent. Dit is onze plek, onze
geschiedenis en onze toekomst.
Die visie mag geen lucht en leegte zijn. Het gaat om het belang van onze samenleving, een hechte gemeenschap met sterke wortels op de plek waar we staan. Het gaat ook om de toekomst van onze kinderen. De
overheid moet die niet ingewikkelder maken dan nodig is.
De overheid moet ook ons samen leven niet ingewikkelder maken dan nodig. We handelen daarom vanuit
dat wat ons met elkaar verbindt. We zoeken de gemeenschappelijke grond, omdat we erop vertrouwen dat
die er is. Wij zijn bereid de hand uit te strekken naar de ander, ook als dit moeite kost. Juist als dit moeite
kost. Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid en eigen kracht te versterken,
op alle beleidsterreinen.
Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Daar willen we verstandig en met
visie mee omgaan. We weten dat we niet alles zelf in de hand hebben. Maar we hebben vertrouwen en geloven in onze toekomst.
De toekomst van Urk.
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Inleiding
Het gaat dus om de samenleving. Om
samen leven. Voor het gemeentelijk
beleid betekent dit dat de vraag beantwoord moet worden op welke wijze de
gemeente de samenleving wil helpen
inrichten. Daarbij moeten keuzes worden
gemaakt, gericht op het (algemeen) belang van al haar burgers. Bij het maken
van die keuzes wil het CDA zich laten
leiden door een christelijk mensbeeld.
Christendemocraten geven hieraan inhoud met behulp van vier begrippen, die
leidend zijn bij het maken beleidskeuzes:

Solidariteit

De gemeente zet zich in om de onderlinge verbondenheid van haar burgers te
versterken. Het gaat daarbij om de zorg
en aandacht voor elkaar.

Publieke gerechtigheid

De gemeente beschermt de rechten
van al haar burgers. Zij stelt grenzen
als bijvoorbeeld veiligheid in het geding
is en geeft ruimte aan de belangen van
verschillende bevolkingsgroepen.

Rentmeesterschap

Generaties zijn met elkaar verbonden.
Daarom is bijzondere zorg nodig voor
natuur en cultuur om deze van generatie
op generatie door te geven.

Gespreide verantwoordelijkheid

Initiatieven uit de samenleving worden beloond. Organisaties en mensen kunnen vaak heel goed oplossingen aandragen en verantwoordelijkheid dragen.
Op basis van deze uitgangspunten wil het CDA bijdragen aan het raadsprogramma 2014-2018.
Het CDA wil midden tussen de mensen staan. Aan de hand van een vijftal thema’s geven we aan tot welke
beleidskeuzen dit leidt. Deze thema’s zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Toekomst voor jong en oud
Toekomst voor het bedrijfsleven
Toekomst voor onze cultuur
Toekomst voor onze buurten
Toekomst met elkaar

Per thema wordt nu aangegeven welke beleidspunten voor het CDA van groot belang zijn om uitgevoerd te
worden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met CDA Urk, telefoon 06-22796712, of door een
mail aan cda@toekomstvanurk.nl.
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Toekomst voor jong en oud
Hoe groot is de kans, dat u tot op hoge leeftijd, zowel verstandelijk als lichamelijk zorgeloos en zonder ondersteuning van anderen, zelfstandig door het leven kunt gaan? De
wet maatschappelijke ondersteuning (WM0) moet er voor zorgen dat mensen zo lang
mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving, al of niet geholpen door vrienden of
familie.

1

Zorg voor elkaar staat bij het CDA hoog in het vaandel. De zorg voor onze oudere, zieke
en gehandicapte naaste in deze harder wordende maatschappij moet gewaarborgd zijn.
Op Urk mogen wij ons gelukkig prijzen dat veel mensen een mantelzorgersrol vervullen.
Deze mantelzorgers, of het nu familie, vrienden en buurtgenoten zijn, zijn essentieel
voor het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van mensen die zorg behoeven. Dit
mag niet ten koste gaan van de financiële bijdrage van de overheid.
Mantelzorg en professionele zorg
dienen elkaar te versterken. Het CDA
pleit voor een verschuiving binnen de
zorg naar preventie en naar ‘zelf- en
samenredzaamheid’. Als mantelzorg
niet (meer) voldoende is, ziet het CDA
een rol voor de gemeente, maar (de
financiering van) gezondheidswinst
en kwaliteit van zorgverlening moeten
centraal staan.
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Toekomst voor ouderen
De komende raadsperiode komt er veel op de gemeenten af. Veel wetgeving rond AWBZ/WMO wordt aan de
gemeenten overgedragen en in samenwerking met maatschappelijk organisaties zal voor deze extra taken
nieuw beleid geschreven moeten worden. Ook de aandacht voor ouderen krijgt daarom in het gemeentelijk
beleid steeds meer aandacht. Voor het CDA is belangrijk dat de gemeente bij de vormgeving van dit beleid
de volgende punten een plek geeft:
•
•
•
•
•
•
•
•

De gemeente ondersteunt de zelfredzaamheid van haar burgers
De woon- en zorgbehoeften worden op elkaar afgestemd
Hiervoor vindt een onderzoek plaats onder (toekomstige) ouderen naar de woon- er- zorgbehoefte
De gemeente stimuleert preventieve gezondheidszorg
Zorgteams en wijkverpleging (verder) ontwikkelen
Er is speciale aandacht voor mantelzorgers
Beleid is erop gericht om eenzaamheid te voorkomen
Veel ouderen kunnen met de computer omgaan. Daarom wordt in de zorgbegeleiding gebruik gemaakt
van domotica.
Toekomst voor de jeugd

De bevolking van Urk is jong, de helft is jonger dan 24 jaar. De Gemeente Urk moet inspelen op de behoeften van deze nog steeds groeiende groep. Banen, woonvoorzieningen, onderwijs en recreatie zijn daarvoor
van groot belang. Het CDA is van mening dat je als (christelijk) gemeentebestuur de voorwaarden moet
scheppen voor brede groepen in de samenleving, ongeacht maatschappelijke of godsdienstige achtergrond.
In dat opzicht is een substantieel deel van de Urker jeugd de afgelopen vier jaar tekort gedaan.
Het CDA is voornemens de vicieuze cirkel rond te horeca te doorbreken. Illegale barretjes zijn nog steeds
een punt van zorg. Ze zijn een onderdeel van de Urker cultuur en traditie. Het CDA wil en kan niet verbieden
dat jongeren elkaar in een eigen onderkomen opzoeken. Dat kan en mag zo blijven, maar dan wel binnen
heldere kaders, die strikt gehandhaafd moeten worden.
De uitdaging voor de reguliere horeca is om
vernieuwend in te spelen op de behoeften van
brede groepen jongeren. Het CDA wil in overleg
met het horeca-bedrijfsleven ruimte bieden aan
nieuwe initiatieven.
Anno 2014 is er behoefte aan gevarieerde uitgaansmogelijkheden voor bijvoorbeeld 25+’ers
. Het haventerrein biedt meer dan voldoende
ruimte om functies met elkaar te combinerend
waardoor zowel jongeren, (jong)volwassenen,
toeristen als bedrijfsleven binnen dit gebied
terecht kunnen. Het CDA heeft hiervoor in het
verleden op basis van een enquête onder de bevolking al een plan opgesteld.
Het CDA wil meewerken met private partijen die uitbreiding van het horecaaanbod willen realiseren, in een
nieuw aan te wijzen horecagebied.
Voor jongeren vanaf 12 jaar moet verantwoorde tijdsbesteding worden geboden, zoveel mogelijk in samenwerking met commerciële marktpartijen. Het gebied rondom het zwembad en de Schelp biedt mogelijkheden
voor nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding voor de hele familie. Het CDA wil nadenken om de mogelijkheden voor sportbeoefening op Urk te verruimen, zoals door een eventuele nieuwe sporthal en een skeeler- of
looptrack rond de sportvelden. Sportverenigingen moeten hiertoe zelf initiatieven ontplooien.
Het CDA verwijst voor haar totale jeugdvisie naar de notitie ‘Jeugd en Vrije Tijd’ die medio 2012 is opgesteld.
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Onderwijs en openbaar vervoer

De gemeente moet zorgdragen voor
goede voorzieningen die passen
bij de laatste ontwikkelingen in het
onderwijs. Nieuwe scholen in uitbreidingswijken moeten op tijd gepland
en gebouwd worden. In het aanbod
voor voortgezet onderwijs verdient
met name de afdeling Nautisch van
het Berechja College ondersteuning,
vanwege haar grote betekenis voor
de Urker maritieme sector. Het CDA
zou graag zien dat onderwijs op het
gebied van zorg ook op Urk een plek
krijgt.
Voor het speciaal onderwijs juicht het
CDA samenwerkingsvormen toe tussen scholen op en buiten Urk, zodat leerlingen op maat bediend kunnen
worden zo dicht mogelijk bij de eigen vertrouwde omgeving. Dit bespaart ook kosten voor het leerlingenvervoer.
Het CDA heeft in 2012 het Meldpunt OV Urk geopend, waarvan flink gebruik is gemaakt. De meeste klachten
bestaan anno 2014 nog steeds, zoals te volle bussen, bussen die haltes voorbij rijden of niet op tijd rijden,
en gebrekkige verbindingen met plaatsen na Emmeloord (vooral Lelystad). Het CDA wil dat er in de ochtendspits meer bussen worden ingezet. Met de belangrijkste scholen in Emmeloord moeten afspraken gemaakt
worden over de spreiding van begintijden. Busvervoer op zondag moet ingevoerd worden, vooral voor studenten die op zondagavond weer naar hun studiestad willen reizen. Ook moet er een snelle(re) verbinding
tussen Urk en de dichtstbijzijnde treinstations Lelystad en/of Dronten komen.
Het CDA is bereid te onderzoeken of efficiënter leerlingenvervoer mogelijk is, maar dit mag beslist niet ten
koste gaan van kwaliteit en de veiligheid. Beter is het daarom om zoveel mogelijk onderwijs op Urk zélf aan
de leerlingen aan te bieden.
Wat wil het CDA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gratis WIFI-spots op plekken waar jongeren samenkomen in openbaar gebied
(playgrounds/Wilheminapark)
Voorwaarden scheppen voor uitbreiding van legale horeca, samen met private partijen.
Geen jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar in legale of illegale horeca.
Heldere kaders en adequaat toezicht op (illegale) barretjes en/of jeugdhonken.
Meewerken aan private initiatieven gericht op uitgaande jeugd van 12 jaar en ouder.
Een op zondagmorgen glasvrij uitgaansgebied, leeftijdscontrole, en voorlichting over drugs en alcohol in
de horeca, in ruil voor verruiming van de sluitingstijden.
Een visie voor het gebied rond sporthal de Schelp en het zwembad, gericht op sport en spel voor het
hele gezin.
Uitbreiding van sportfaciliteiten, zoals sporthal, skeeler- of looptrack in samenwerking met de gezamenlijke sportverenigingen.
Tijdig plannen en bouwen van onderwijsvoorzieningen in de nieuwe wijken.
Speciaal onderwijs zo dicht mogelijk bij de eigen vertrouwde omgeving.
Verbetering van het openbaar vervoer voor scholieren en studenten, ook op zondag.
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Toekomst voor het bedrijfsleven
Ruimte maken voor economische ontwikkelingen, ruimte voor ondernemers en ondernemerschap. Kansen benutten. Voorwaarden scheppen om harde werkers en ontluikend
talent kansen te laten benutten, met name in zorg, visserij en de maritieme sector. Dat is
in het kort de stip aan de horizon uit ons manifest.
We kunnen bogen op een rijke traditie van harde werkers, die uitdagingen niet uit de
weg gaat. Dan denken we zeker niet alleen aan de visserman van vroeger en nu, maar
is er ook bijzondere aandacht voor de ZZP-er. Het CDA wil de beste voorwaarden
scheppen waarbinnen goed ondernemerschap kan uitblinken. Daarbij gaat de aandacht
vooral uit naar (o.a. startende) ondernemers die bijdragen leveren aan de groei van het
banenaanbod binnen onze eigen dorpsgrenzen. Bijzondere aandacht moet er zijn voor
het realiseren van meer banen voor schoolverlaters uit het HBO-onderwijs. Op die manier wil het CDA bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat. Met elkaar
moeten we investeren in het verhogen van het niveau van ondernemend Urk. Daar ligt
dus ook een uitdaging voor het bestaande bedrijfsleven.

2

Vis en visserij is nog steeds een belangrijke sector voor onze gemeenschap. Dat zal niet veranderen. Innovatie en verduurzaming zijn nog steeds de sleutelwoorden. Het CDA gelooft bovendien in coöperatie. Samenwerking tussen visserij en handel en verwerking. Samen werken aan een beter rendement aan het begin
van de visserijketen, niet alleen voor de grote Europese supermarktbedrijven en groothandels. Daar is moed
voor nodig. Het CDA juicht initiatieven toe waarbij aanvoer en handel en verwerking met elkaar samenwerken om vanuit Visveiling Urk te komen tot een versteviging van de mondiale concurrentiepositie op het
gebied van wild gevangen Noordzeevis. Daarvoor moeten principes en meningsverschillen uit het verleden
opzij gezet worden. Het CDA werkt graag mee aan initiatieven die een krachtig Urker visserijcluster beogen.

De maritieme sector is een andere pijler waarop het CDA de economie wil bouwen. Een zo snel mogelijke
realisatie van de buitendijkse haven staat buiten iedere discussie en zal een speerpunt blijven in ons beleid.
Maar niet alleen de buitendijkse haven, ook de binnendijkse ontwikkeling, de sprong over de Domineesweg
en een grenscorrectie met de Noordoostpolder en Dronten zijn onvermijdelijk. Het CDA is van mening dat
met de realisatie van de buitendijkse haven ook de verkoop van het overige bedrijventerrein versneld zal
worden.
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De zorg is nog zo’n belangrijk item uit onze economische paragraaf. Elders in dit programma wordt hier al op
ingegaan, maar ook met het oog op de banenmarkt is het CDA voorstander van een verdere ontwikkeling in
deze sector. Het aantrekken en/of realiseren van nieuwe zorgvormen, met het oog op de veranderende omstandigheden in de zorg, biedt kansen voor het werkzame deel van onze bevolking. Urker zorgmedewerkers
hebben een naam hoog te houden. Die kansen wil het CDA zeker benutten.
Natuurlijk strekt de Urker economie verder dan de drie punten hier genoemd. Ook toerisme, horeca, detailhandel, zakelijke dienstverlening en niet te vergeten de bouw verdienen onze bijzondere aandacht. Daar
loopt het CDA niet voor weg. Samen de schouders er onder zetten, omdat het moet!

Wat wil het CDA?
•
•
•
•
•
•
•

De komst van de buitendijkse haven is de spil in de ontwikkeling van onze economie. Die MOET er
komen.
Masterplan Duurzame Visserij, specifiek het vissersschip van de toekomst, verdient prioriteit.
Een sterke visserijlobby in Brussel en Den Haag versterken, de ambtenaar (1/1 FTE) visserij moet zo
snel mogelijk weer terug komen.
Bij de verdeling van de ZZL-gelden is economische versterking en banengroei leidend.
Een krachtige inzet op samenwerking tussen gemeente, Kamer van Koophandel en BKU waar het de
bijzondere zorg voor de ZZP-er betreft. Netwerken, praktische ondersteuning en workshops.
Leren en werken in de zorg stimuleren. Ons motto: ‘Zorg dicht bij huis = Werk dicht bij huis’. Het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen wordt gestimuleerd.
De promotie van Urk op niveau houden. Het is onmisbaar voor onze economie.
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Toekomst voor onze Cultuur
In een tijdperk van ‘globalisering’ is het benadrukken van de eigen culturele waarden
van groot belang. Urk mag zich gelukkig prijzen over een duidelijke culturele identiteit
te beschikken. Dit komt tot uitdrukking in ons culturele erfgoed, zoals het dorpsgezicht,
onze nationaal beroemde koren en onze taal. Deze waarden moeten ook in de komende periode bewaard blijven en versterkt worden, juist ook in aangenaam contrast met
een grootschalig windmolenpark op de achtergrond. Maar ook onze vrijheid moeten we
blijven vieren. Door de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden, ook
voor onze kinderen. Door een cultuur van herdenking en door de veteranen van Urk te
eren die in het buitenland de doelstellingen van onze democratische rechtsstaat met
inzet van hun leven hebben verdedigd.

3

De gemeente moet initiatieven van burgers die zich vrijwillig inzetten voor cultuur en
historie ondersteunen en faciliteren. Om duidelijk in beeld te krijgen welke initiatieven er
zijn die steun van de gemeente
vragen en verdienen, pleit het
CDA voor het opstellen van een
Cultuurnota. De ambities voor de
toekomst moeten hierin duidelijk
beschreven staan: wat kan wel
en wat niet in een periode van
bezuinigingen. Hoe kunnen de
verschillende initiatieven elkaar
door dwarsverbanden versterken, zodat een economische
besteding van de schaarse middelen bevorderd wordt. Daarbij
moeten ook andere geldstromen
worden aangeboord. Deze moeten op evenredige wijze naar de
verschillende gemeenten toevloeien, met oog voor het belang
van lokale amateurkunst.
Het CDA ziet voor de Bibliotheek in samenwerking met de Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek (SCAB)
een belangrijke rol weggelegd als het centrale Cultuurhuis van Urk. Voor de verspreiding van kennis, als
levendige kleinschalige expositie- en presentatieruimte voor kunst en cultuur, en voor ontmoeting en verbinding.
Cultuureducatie is van groot belang: het moet voor de jeugd aantrekkelijk gemaakt worden om actief deel te
nemen aan kunst en cultuur. De diversiteit aan voorkeuren in de samenleving mag hierbij tot uiting komen,
zoals bij het Zuiderzeefestival. Onze lokale Omroep Urk Fm heeft ook in de komende jaren een belangrijke
rol om de verschillende geluiden te laten horen, met voldoende aandacht voor levensbeschouwing, traditie
en ook voor vernieuwing van de Urker cultuur.
Wat wil het CDA?
•
•
•
•
•
•
•

De culturele identiteit van Urk bewaren en versterken
Een cultuur van herdenking bevorderen, i.s.m. de Urker Veteranen en de Stichting Urk in Oorlogstijd
Een Cultuurnota om de ambities voor de toekomst helder te krijgen
De rol van de Bibliotheek in de gemeenschap versterken
Cultuureducatie bevorderen als grondslag voor creativiteit
Initiatieven stimuleren tot instandhouding van onze klederdrachtcultuur
Initiatieven uit de gemeenschap voor cultuur en de historie van Urk ondersteunen.
9
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Toekomst voor onze buurten
Urk kent een groot aantal buurten. Vooral in kinderrijke buurten (maar niet alleen) zijn
buurtverenigingen actief. Het CDA heeft een groot aantal van deze buurten gesproken.
Eén ding hebben ze allemaal gemeen: Ze zijn zeer betrokken bij de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van hun buurt. Dit raakt de kern van het Samen Leven.
Nu meer verantwoordelijkheden van het rijk en de provincie worden overgeheveld naar
de gemeente kunnen buurten een belangrijke bijdrage leveren om de eigen kracht en
betrokkenheid van de samenleving te versterken. Met name buurtspeeltuinen, parkeren,
onderhoud van de openbare ruimte (groen en verharding en riool), sociale samenhang
en veiligheid in en van de openbare ruimte zijn onderwerpen waar buurtverenigingen
zich mee bezighouden.

4

Wat wil het CDA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met de buurten een nota Buurtbeleid opstellen, waar een buurt de gemeente op kan
aanspreken.
Buurtbudgetten in overleg met buurten in te zetten.
Buurten mogelijkheden biedt voor eigen verantwoordelijkheid
Door de signalen uit de buurt om te zetten in gemeentelijke acties
Invloed van de buurt op onderhoud door het invoeren van buurtbudgetten
Een buurtvriendelijk parkeerbeleid, bedrijfsbussen uit de straten.
Een centraal bewaakt parkeerterrein voor bedrijfsbussen
Aanpassen verkeerssituatie speelbos
Veilige en goede ontsluiting Zeewijk
Oude dorp autoluw maken, boulevard het hele jaar afsluiten voor autoverkeer.
Gelijktrekken grondprijzen woningbouw, dus stoppen met prijsdiscriminatie.
10
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Toekomst met elkaar
Een toekomst met elkaar kost geld. Zorgvuldig beheer van financiële middelen is in ons
gemeenschappelijk belang. Lasten moeten eerlijk verdeeld worden. Krappe budgetten
bij de gemeente mogen niet zonder meer leiden tot lastenverzwaring van de burger.
Doelbelastingen mogen niet als algemene middelen ingezet worden en OZB is niet de
sluitpost van de begroting.

5

Goed samen leven vertaalt zich voor het CDA naar een houding waarmee we de ander
in de samenleving benaderen; met respect, met ruimte voor elkaar, in vrijheid. Vrijwilligers zijn de motor van onze Urker samenleving.
Het betekent dat we ons constructief opstellen in de politiek, omdat democratie ook inhoudt dat je samenwerkt, al zijn er punten waarover je met elkaar van mening verschilt,
ook al verschilt de politieke kleur.
Samen leven betekent dat we ons houden aan de regels zoals we die met elkaar hebben afgesproken.
Samen leven betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor deze samenleving. Soms betekent dat
dat we zwerfafval netjes opruimen, soms betekent dat dat we in de gemeenteraad en het college plaatsnemen en ons hoofd buigen over de gemeentelijke begroting. Zo heeft ieder zijn verantwoordelijkheid in onze
samenleving.
Samen leven betekent dat we zorgvuldig omgaan met elkaar en met alles wat God ons gegeven heeft, als
goede rentmeesters.
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Kandidaten op de lijst
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

naam voorletters
Brouwer K. (Klaas)
Kiefte H. (Hennie)
Foppen W. (Willem)
de Vries A. (André)
van Slooten J. (Johan)
Posthumus J.J. (Jouke)
de Vries C. (Cees)
van de Berg B.H. (Berdine)
Post W. (Wilbert)
Nentjes W. (Willie)
Crebas J. I. (Hans)
Oost R.T. (Roelof)
Cleveringa F. (Frits)
Ras J.M.C. (Marco)
de Vries S. (Stiene)
van der Sloot F.F.W. (Frits)
Post G. (Gerrit)
Mars K. (Klaas)
Brouwer J. (Johan)
van Urk T.W. (Tromp Willem)
Streekstra W. (Wybren)
Folkerts J. (Jan)
Post H. (Hendrik)
Molenaar F. (Fokke)
van Eck J.A. (Joop)

m/v
(m)
(v)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(v)
(m)
(v)
(m)
(m)
(m)
(m)
(v)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)

woonplaats
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Brussel (BE)
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
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