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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de 
samenleving. Het biedt plaats aan mensen die zich aangesproken voelen 
door het christendemocratische gedachtegoed. Naast geloof in 
democratische waarden is de Bijbelse boodschap de binding als grondslag 
en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse 
problemen. Het gaat daarbij steeds om mensen. Het CDA staat voor 
menselijk geluk, waardigheid en wederzijds respect, veiligheid en 
geborgenheid, zorg voor elkaar en gemeenschapszin. 
Het CDA hanteert vier uitgangspunten die in onderlinge samenhang het 
CDA gedachtegoed inhoud geven. 
 
1. Gerechtigheid. Het CDA zet zich in voor een samenleving waarin 

Bijbelse gerechtigheid kan opbloeien. De rol en taak van de overheid 
is het streven naar publieke gerechtigheid. Op het publieke terrein van 
de samenleving behoort de overheid in wetten en beleid het recht tot 
gelding te brengen en rechtvaardig te regeren. Met name worden 
daarbij de belangen van sociaal economisch zwakkeren beschermd. 

2. Solidariteit. Dit uitgangspunt laat zien dat mensen boodschap hebben 
aan elkaar. Van de sterken mogen offers worden gevraagd voor de 
zwakkeren. Solidariteit overstijgt grenzen, zowel van de eigen sociale 
groep als van het eigen land. De overheid hanteert het 
solidariteitsbeginsel vanuit haar eigen taak. Zij garandeert vloeren in 
de sociale zekerheid en doet een appel op burgers en 
maatschappelijke organisaties te werken aan maatschappelijke 
ontplooiing met en voor mensen. 

3. Gespreide verantwoordelijkheid. Mensen en hun maatschappelijke 
verbanden moeten zich naar hun bestemming kunnen ontplooiien. 
Overeenkomstig de publieke gerechtigheid als norm van het 
overheidsbeleid, moet de overheid die verantwoordelijkheid van 
mensen en organisaties erkennen en bevorderen. Zij geeft hen de 
ruimte en mogelijkheden om dat waar te maken. 

4. Rentmeesterschap. Dit wil zeggen, dat de mens zorgvuldig moet 
omgaan met zijn omgeving. Die omvat niet alleen het natuurlijk milieu, 
maar ook de omgang met gaven en talenten op het gebied van 
wetenschap, techniek, arbeidsverdeling of cultuurvorming. 
Rentmeesterschap duidt op verantwoordelijkheid voor het bewaren 
van onze aarde en van al haar bewoners. De natuur is gegeven om 
ervan te genieten, van haar vruchten te leven, maar ook om deze 
mogelijkheden intact te laten en te bewaren. 

Politiek en bestuur zijn voor het CDA geen doelen op zich, maar een 
manier om in de samenleving dingen voor elkaar te krijgen. Het CDA heeft 
duidelijke standpunten over de toekomst en zoekt daarvoor steun en 
draagvlak in de samenleving. 
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Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 – 2010: een terugblik 
 
In de raadsperiode 2006 – 2010 heeft het CDA zich onder andere hard 
gemaakt voor de volgende punten: 
 
1. de bouw van 125 nieuwe woningen per jaar*; 
2. de aanleg van een nautisch industrieterrein met een buitendijkse 

haven; 
3. wonen op het water in delen van onze gemeente met een slechte 

bodemstructuur; 
4. de bouw van nieuwe basisscholen*; 
5. beperking van het alcohol- en drugsgebruik en versterking van de 

weerbaarheid van de ouders van verslaafden; 
6. een eigen gemeentelijk visserijbeleid, dat gericht is op duurzaamheid 

en innovatie; 
7. vermindering van de gemeentelijke regeldruk door welstandsvrij 

bouwen en beperking van de toetsing van bouwaanvragen tot 
bestemmingsplan, constructieve veiligheid en brandveiligheid; 

8. een strand aan en een fietspad langs de Westermeerdijk*; 
9. de aanleg van nieuwe steigers in de havens*; 
10. de invoering van wijkbeheer en het op orde brengen van de 

beheerplannen*; 
11. de komst van een 

kunst- en 
cultuurprijs en een 
vrijwilligersprijs*;  

12. een nieuw 
palenscherm*; 

13. meer ruimte voor 
de horeca; 

14. de aanleg van 
twee 
playgrounds*; 

15. de vervanging van 
diftar door 
Gemac*; 

 

 
 
16. een doorstart van de Touristinfo naar een breder 

toeristeninformatiepunt*; 
17. de verbouw en uitbreiding van het gemeentehuis en de bouw van een 

nieuwe bibliotheek*; 
18. een betere dienstverlening met minder regels voor de inwoners en de 

ondernemers*. 
19. Reservering voor nieuwe kleedkamers SVU*; 
20. Opkomen voor Urker ondernemers bij aanbesteding en inkoop. * 
 
 
 
*is gerealiseerd. 
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Hoofdstuk 3: Opvoeding, onderwijs, sport en jongeren 
 
Urk heeft in vergelijking met andere gemeenten een jeugdige bevolking. 
Grofweg de helft van de Urker bevolking is jonger dan 25 jaar. Onze jeugd 
is en blijft ons rijkste bezit. 
 
3.1 Opvoeding 
 
Opvoeding van kinderen is een taak en verantwoordelijkheid van de 
ouders. Dat is de eerste lijn. In de tweede lijn hebben scholen een 
afgeleide verantwoordelijkheid. Maatschappelijke organisaties, zoals 
sportinstellingen en instellingen voor jeugdhulpverlening, hebben als derde 
lijn eveneens een afgeleide verantwoordelijkheid. 
Opvoeding en onderwijs liggen in elkaars verlengde. Alhoewel ouders de 
eerst verantwoordelijken voor de opvoeding zijn, zijn  leraren dikwijls de 
eerste opvang wanneer ouders daarin tekortschieten. Leraren zijn van 
grote waarde als het gaat om  het opvangen van signalen van 
verwaarlozing, mishandeling en sociaal-emotionele problemen van 
leerlingen. Van belang is dan ook, dat bij de omvang van scholen en 
klassen de menselijke maat in acht wordt genomen, zodat leerlingen 
persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen krijgen. 
De vele instellingen voor jeugdhulpverlening in de derde lijn hebben nog 
niet een gemeenschappelijk loket. Ook werken zij vaak langs elkaar heen 
met versnipperde informatie. Centra voor jeugd en gezin moeten hier 
tegenwicht bieden. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
‐ de omvang van scholen en de vorming van klassen met een 

menselijke maat, zodat leerlingen persoonlijke aandacht en 
begeleiding kunnen krijgen;  

‐ de vorming van centra voor jeugd en gezin. 

 
 

3.2 Onderwijs 
 
Onze jeugd heeft recht op goed onderwijs. Het CDA beschouwt onderwijs 
als een basisvoorziening. In onze gemeente is geen sprake van openbaar 
onderwijs, maar uitsluitend van bijzonder (christelijk) onderwijs. De 
gemeente heeft daardoor geen rechtstreekse verantwoordelijkheid voor 
het Urker onderwijs. Wel is de gemeente indirect verantwoordelijk voor het 
onderwijs. Deze indirecte verantwoordelijkheid neemt gestaag toe. 
Onderwijsbegeleiding, achterstandenbeleid, voor- en vroegschoolse 
educatie en volwasseneneducatie, de makelaarsfunctie bij het vinden van 
maatschappelijke stages voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en het 
tegengaan van schoolverzuim zijn voorbeelden van deze indirecte 
verantwoordelijkheid. Schoolverzuim is vaak een uitingsvorm van 
maatschappelijke problemen van gezinnen. Een andere ontwikkeling is, 
dat het peuterspeelzaalwerk in toenemende mate als voorfase van het 
basisonderwijs wordt beschouwd. Achterstanden van kinderen komen al 
op de peuterspeelzaal aan het licht en worden daar gericht aangepakt. Het 
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onderwijs plukt daar de vruchten van. Voor het peuterspeelzaalwerk is de 
gemeente als subsidiegever verantwoordelijk. 
Goed onderwijs vraagt om goede onderwijshuisvesting. Voor wat betreft 
het basisonderwijs is de gemeente daar in ieder geval rechtstreeks voor 
verantwoordelijk. 
Het CDA ziet de school niet alleen als een leerfabriek van feiten en cijfers, 
maar ook als een plek van voorbereiding op een plaats in de 
maatschappij. Het CDA is daarom groot voorstander van maatschappelijke 
stages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Deze stages kunnen 
jongeren de kans geven te leren, dat de samenleving datgene is wat je er 
samen van maakt en dat je daarin zelf een bijdrage moet leveren. Een 
opmaat naar het vrijwilligerswerk.  
Het CDA is principieel voorstander van christelijk onderwijs. Zoals hiervoor 
al is aangegeven betekent dat, dat de verantwoordelijkheden op enige 
afstand van de gemeente liggen. Wel is het CDA van mening, dat de 
gemeente op het terrein van het onderwijs mede in relatie tot het jeugd- en 
jongerenbeleid op andere terreinen een regierol moet hebben en die ook 
waar maakt. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ een goede afstemming van het gemeentelijk onderwijsbeleid met de 

scholen. Het CDA hecht daarom grote waarde aan regelmatig en 
kwalitatief overleg tussen de gemeente en het onderwijsveld; 

‐ hulp van de gemeente aan het onderwijsveld bij het realiseren van 
passend onderwijs voor elke leerling; 

‐ het realiseren van een brede basisschool waarin zijn opgenomen 
peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs, vormen van speciaal onderwijs, 
vormen van jeugdhulpverlening en maatschappelijk werk. Brede 
basisscholen blijven ondanks hun multidisciplinair karakter 
onderwijsinstituten. De regie van een brede basisschool moet daarom 
bij de onderwijsdirecteur liggen; 

‐ uitbreiding van de soorten onderwijs binnen het voortgezet onderwijs. 
Grote wens van het CDA is meer leerjaren HAVO binnen het 
voortgezet onderwijs op Urk; 

‐ behoud van het VMBO en het speciaal voortgezet onderwijs in 
noordelijk Flevoland;  

‐ verbreding van de visserijopleiding binnen het MBO naar een 
nautische opleiding voor visserij, binnenvaart, grote vaart, waterbouw 
en scheepsbouw (technisch maritiem onderwijs); 

‐ de vervulling van maatschappelijke stages door leerlingen van het 
voortgezet onderwijs. Het CDA verwacht van de gemeente, dat zij zich 
actief inzet als makelaar voor stageplekken in de maatschappelijke 
sector. 

 
3.3 Sport 
 
Zowel voor het lichaam als voor de geest is sporten gezond. Sport is zeker 
voor kinderen en jongeren van groot belang omdat het eigenwaarde 
opbouwt. Daarnaast leren kinderen en jongeren bij sporten in 
teamverband regels in acht nemen, te delen in sportiviteit en het belang 
van respect voor elkaar en de tegenstander. Om al deze redenen 
verdienen sportbeoefening en de sportverenigingen, die daarvoor 
gelegenheid bieden, steun van de gemeente. 
Sportverenigingen draaien op de inzet van (gekwalificeerde) vrijwilligers. 
Zij vormen het hart van de verenigingen. Het CDA koestert deze 
vrijwilligers. In toenemende mate ondervinden sportverenigingen 
problemen bij het vinden van (gekwalificeerde) vrijwilligers en de scholing 
van deze vrijwilligers. Het CDA hecht aan een bloeiend (sport) 
verenigingsleven. Waar nodig biedt de gemeente aan sportverenigingen 
financiële en organisatorische ondersteuning. 
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Het voorzieningenniveau voor sportbeoefening op Urk is uitstekend. De 
gemeente beschikt over 15 sportvelden, 2 playgrounds, 2 sporthallen, een 
turnhal, verschillende gymnastieklokalen, een overdekt zwembad, een 
uitstekend wegennet, een groot bos, stranden en een groot IJsselmeer. 
Kortom voor vrijwel alle sporten zijn voorzieningen aanwezig. Om jaloers 
op te worden.  

 
Toch heeft het CDA voor de raadsperiode 2010-2014 nog enkele wensen. 
Het overdekte zwembad is verouderd en te klein. Daarvoor moet een 
nieuw overdekt zwembad komen. Privatisering behoort wat het CDA 
betreft tot de mogelijkheden. Het CDA staat daarbij in het kader van het 
verbreden van de uitgaansmogelijkheden open voor initiatieven die 
kunnen leiden tot de realisatie van een brede uitgaansmogelijkheid aan de 
Staartweg. Hierbij kan tevens worden gedacht aan het samenvoegen van 

sporthal en zwembad, gecombineerd met andere vormen van 
vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld sportcafe, pool- en snookercentrum, 
bowlingbaan, ballenbak, restaurant en laser-shoot) Het terrein achter 
sporthal De Schelp zou hierbij betrokken kunnen worden. De beide 
playgrounds zijn een succes. Er moet een derde playground bij komen. 
Realisatie zou in samenwerking met de beide scholengemeenschappen 
kunnen gebeuren. Ook moet er een ijsbaan en een skeelerbaan komen. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ het tot stand komen van een gemeentelijke subsidieregeling voor de 

opleiding tot gekwalificeerd sportvrijwilliger (trainer); 

‐ de realisering van een nieuw overdekt zwembad waarbij privatisering 
tot de mogelijkheden behoort;  

‐ de realisering van een brede uitgaansmogelijkheid aan de Staartweg 

‐ de realisering van een derde playground 

‐ de realisering van een ijsbaan en een skeelerbaan. 

3.4 Jongeren 
 
Het CDA is trots op onze jeugd.  
 
Het grootste deel van onze jeugd studeert en werkt hard. Dit deel van 
onze jeugd is zonder problemen. 
  
Op Urk is het aanbod van uitgaansgelegenheden te beperkt met als 
gevolg onvoldoende ruimte en keuzemogelijkheden. Tevens is dit de 
(mede)oorzaak van de volgende neveneffecten: 
1. de bestaande gelegenheden zitten overvol met bezoekers, wat risico’s 

met zich meebrengt voor de veiligheid en de openbare orde; 
vullen; 2. jeugdhonken voor een deel het tekort aan horeca op
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3. er met name op zaterdagavond een enorme druk ligt op het 
uitgaansgebied in de oude dorpskern. 

 
Onze jeugd moet voldoende mogelijkheden hebben om op Urk uit te gaan. 
Het CDA wil daarom ruimte scheppen voor meer uitgaansgelegenheden 
voor onze jeugd. De jeugdhonken zullen daardoor afnemen.  Een en 
ander betekent, dat tenminste een gebied moet worden aangewezen waar 
uitgaansgelegenheden zich kunnen ontwikkelen. Het nieuwe 
uitgaansgebied moet de concurrentie aankunnen met de oude dorpskern. 
Het CDA wil bevorderen, dat de kwaliteit van de uitgaansgelegenheden in 
de oude dorpskern verbetert en meer passend is bij het unieker karakter 
van de dorpskern. Daarnaast staat het CDA open voor 
uitgaansgelegenheden die op 
zichzelf in staat zijn  voldoende 
bezoekers te trekken en zich 
daarom niet noodzakelijkerwijs 
in een uitgaansgebied hoeven 
te vestigen.  
 
Voor oudere jeugd die niet 
thuis kan of wil wonen, wil het 
CDA betaalbare 
huisvestingsmogelijkheden 
bevorderen.  
 
Een niet onaanzienlijk deel van onze jeugd kampt echter met problemen. 
Jongens evenzeer als meisjes. In willekeurige volgorde: 
taalachterstanden, gedragsstoornissen, spijbelen, zelfverminking, misbruik 
van kinderen door volwassenen, gebrek aan opvoeding, groot gebruik van 
alcohol en drugs, vandalisme etc. Voor de oplossing van deze problemen 
wil het CDA zich inzetten. Openheid en draagvlak is daarbij nodig. 
Op onze basisscholen wordt een scala van jeugdproblemen opgelost. 
Hiervoor functioneren op onze basisscholen jeugdhulpteams. Deze teams 
zijn absoluut noodzakelijk en mogen als gevolg van bezuinigingen niet 
verdwijnen. Het CDA beseft, dat drank en drugs zeer waarschijnlijk nooit 
meer zullen verdwijnen. Het CDA wil echter niet toekijken hoe mensen aan 

hun verslaving ten onder gaan en de samenleving door overlast geplaagd 
wordt. De inzet om de problemen als gevolg van het gebruik van alcohol 
en drugs de baas te worden moet daarom onverminderd groot blijven. 
Pijlers hiervoor zijn: voorlichting, handhaving en sancties. De gevestigde 
instellingen Centrum voor Alcohol en Drugs (CAD), Hulpverleningsdienst 
Flevoland (HVDF) en Waypoint kunnen op steun van het CDA blijven 
rekenen. Met name Waypoint verdient als plaatselijke instelling met een 
eigen plaatselijke aanpak steun. Wel is het CDA van mening, dat 
Waypoint zich blijvend moet professionaliseren. Zelfhulpgroepen die van 
hun verslaving proberen af te komen, kunnen op steun van het CDA 
rekenen. De weerbaarheid van ouders van drugsgebruikers moet worden 
versterkt. Het CDA wil daarom naast de “Moedige Ouders” van Urk staan.  
Een opvanghuis voor noodopvang van verslaafden acht het CDA gewenst. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ meer uitgaansgelegenheden voor onze jeugd en meer spreiding van 

die gelegenheden; 

‐ betaalbare huisvestingsmogelijkheden voor onze oudere jeugd; 

‐ openheid en draagvlak bij de oplossing van problemen van onze 
jeugd; 

‐ de problemen als gevolg van drank en drugs de baas te worden door 
voorlichting, handhaving en sancties; 

‐ steun aan het CAD, de HVDF en Waypoint 
als het gaat om de strijd tegen alcohol en 
drugs;  

‐ steun aan zelfhulpgroepen van mensen, die 
proberen van hun verslaving af te komen; 

‐ een opvanghuis voor noodopvang van verslaafden. 
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Hoofdstuk 4: Leefbaarheid en veiligheid. 

 
De zorg voor veiligheid van burgers en effectieve bestrijding van 
criminaliteit is een kerntaak van de overheid. In de visie van het CDA is 
voorkomen, opsporen, vervolging en bestraffing van criminaliteit een 
praktische vertaling van de rol van de overheid bij het gestalte geven aan 
publieke gerechtigheid. 
 
Het CDA is van mening, dat de gemeente als het gaat om 
veiligheidsbeleid de volgende drie taken heeft. 
 
1. Overlast bestrijden en tegengaan 

Geweld mag onder geen enkele voorwaarde worden geaccepteerd. De 
taak van de gemeente is de openbare orde, in samenwerking met de 
politie, te handhaven. 
 
2. Preventie 

Het beleid is er op gericht criminaliteit en overlast niet alleen tegen te 
gaan, maar liever nog te voorkomen. Dat gebeurt door voorlichting en 
samenwerking met ouders, scholen en maatschappelijke organisaties. 
Maar ook door fysieke maatregelen, zoals camerabeveiliging en afspraken 
met horecaondernemers. 
 
3. Participatie 

Burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben uiteraard ook 
een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van 
onveiligheid. Respect voor elkaar moet een gedeeld begrip worden. 
Goede voorlichting en een lik-op-stuk-beleid helpt om duidelijk te maken 
wat kan en wat niet kan. Hiermee kan verruwing van het maatschappelijk 
klimaat worden tegengegaan. 
 
Het CDA heeft de volgende oplossingen. 

 
Zowel in de thuissituatie als in de openbare ruimte moeten mensen zich 
geborgen voelen. Overlast wordt hard aangepakt. Dit is nodig om de 
sociale samenhang en geborgenheid terug te brengen in buurten en 
wijken. 
 
Naast meer regulier (politie-)toezicht is het CDA voorstander van 
cameratoezicht in de uitgaansgebieden. Het CDA wil, dat op de 
uitgaansavonden die delen van het oude dorp, waarin de 
uitgaansgelegenheden zijn gelegen, worden afgesloten voor auto’s en 
brommers. Ook wil het CDA, dat aan de randen van de uitgaansgebieden 
fietsparkeerplaatsen worden aangelegd. 
 
Het CDA wil ouders weer verantwoordelijk laten zijn voor het gedrag van 
hun kinderen. Aangehouden en aangeschoten of dronken jongeren 
worden door de politie thuis gebracht, dan wel worden deze jongeren door 
hun ouders van het politiebureau gehaald. Het CDA staat naast de groep 
“Bezorgd Urk” die jongeren aanspreekt op overlast gevend gedrag. 
 
Het CDA wil een gemeentelijk alcoholmatigingsbeleid en een stimulering 
van cursussen gericht op preventie.  
 
Het CDA verwacht van de horecaondernemers een streng 
toelatingsbeleid. Jongeren onder de 16 jaar worden niet toegelaten. Door 
de aanstelling van professionele portiers worden maatregelen getroffen 
tegen drankmisbruik en het gebruik van drugs en wordt meegeholpen aan 
een ordelijke omgeving van de horecagelegenheden. Geen of 
onvoldoende medewerking staat een horecavergunning in de weg. 
 
Mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding van jongeren onder de 16 jaar 
moeten van gemeentewege worden gestimuleerd. 
 
Bedrijventerreinen kunnen door particuliere bedrijven beveiligd worden. 
Bedrijfsleven, politie en particuliere beveiligers werken daarvoor samen. 
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Verloedering staat vaak aan de basis van overlast. De gemeente waakt 
voor verloedering van plantsoenen en speelterreinen voor de jeugd. 
 
De gemeentelijke rampenplannen en de rampenbestrijding moeten op 
orde zijn. 
 
 De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ een harde aanpak van overlast; 

‐ meer politie- en cameratoezicht in  het uitgaansgebied; 

‐ op de uitgaansavonden afsluiting van het uitgaansgebied in het oude 
dorp voor auto’s en brommers; 

‐ aanleg van fietsparkeerplaatsen aan de randen van het 
uitgaansgebied in het oude dorp; 

‐ het thuis brengen bij hun ouders door de politie van aangehouden en 
aangeschoten of dronken jongeren, dan wel dat deze jongeren door 
hun ouders bij het politiebureau worden afgehaald; 

‐ steun aan de groep “Bezorgd Urk” die jongeren aanspreekt op overlast 
gevend gedrag en jongeren helpt als ze in problemen komen; 

‐ een gemeentelijk alcohol matigingsbeleid. In dit kader stimuleert de 
gemeente onder andere met cursussen gericht op preventie; 

‐ het aanspreken van de horecaondernemers op het nemen van 
maatregelen tegen drankmisbruik en drugsgebruik en het zo nodig 
sanctioneren van deze ondernemers bij gebrek aan medewerking; 

‐ samenwerking van politie, bedrijfsleven, en particuliere beveiligers bij 
de beveiliging van bedrijfsterreinen; 

‐ maatregelen tegen verloedering van plantsoenen en speelterreinen 
van de jeugd; en 

‐ actuele rampenplannen en een goede rampenbestrijding. 
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Hoofdstuk 5: Economische ontwikkeling, arbeidsmarkt, 
werkgelegenheid en toerisme. 

5.1 Economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en werkgelegenheid. 

De wereldeconomie werd in de eerste helft van 2008 aan het wankelen 
gebracht door de aanzienlijke stijging van de olie- en ander 
grondstoffenprijzen en krijgt het in de herfst van 2008 zwaar te verduren 
door de escalatie van de financiële crisis. 
 
De negatieve  economische malaise zal nog zeker een aantal jaren 
(wereldwijd) voelbaar zijn en zal de komende jaren (ook op microniveau) 
niet aan de Urker economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en 
werkgelegenheid voorbijgaan. Het vraagt van het Urker bedrijfsleven en 
de politiek méér dan ooit veel inzet, daadkracht en samenwerking om de 
economische schade voor de korte termijn te beperken en de 
economische groei voor de langere termijn te waarborgen. 
 
Ondernemers en de Gemeente hebben een gezamenlijk belang bij een 
goede kwaliteit van bedrijventerreinen en bij een goed beheer. Bij 
oudere terreinen laat de kwaliteit van terreinen vaak te wensen over. Als 
gevolg hiervan trekken de “betere” bedrijven naar nieuwe terreinen en 
raken de oudere terreinen in een negatieve spiraal.  
 
De geldende detailhandelsnota heeft een looptijd tot en met 2010. 
Uitgangspunten van deze nota zijn: uitbreiding van het winkelcentrum 
Urkerhard en aansluitend daarop de (her)ontwikkeling van de 
winkelconcentratie in Oud Urk. Tot nu is deze nota door de gemeente 
gevolgd. De commissie Detailhandel van de Bedrijvenkring Urk heeft aan 
het college van burgemeester en wethouders een vervolg op de 
detailhandelsnota aangeboden. Hierin wordt aan het beleid voor de jaren 
na 2010 richting gegeven. De vier winkelcentra in de gemeente kunnen 
zich met de nota verenigen. Het CDA wil, dat deze nota als beleid voor de 
detailhandel na 2010 overgenomen wordt.  
 

Voor het winkelend publiek is het van belang dat winkelcentra schoon, 
veilig en goed bereikbaar zijn.  
 
 Het CDA wil zich bovenal inzetten voor een verdere economische 
ontwikkeling. De aanleg van een buitendijkse haven zal Urk een 
economische impuls geven en een belangrijke toename van 
werkgelegenheid. Het enthousiasmeren van niet Urker ondernemers om 
een bedrijf te starten op Urk is en blijft een moeilijk proces. De komst van 
een buitendijkse haven zal  nieuwe maritieme bedrijvigheid tot positief 
gevolg hebben. 

 
Het CDA blijft voorstander 
van het stimuleren van de 
plaatselijke economie door 
middel van het inschakelen 
van locale bedrijven bij 
aanbestedingen en inkoop 
van materialen en diensten, 
uiteraard binnen geldende 
wet- en regelgeving. Het 
CDA wil graag dat het 
ambtelijk apparaat zich 
beter op de hoogte stelt 
van de mogelijkheden die 

het lokale bedrijfsleven biedt. Dit zal bovendien een besparend effect op 
de gemeentebegroting met zich meebrengen. 
 
Het CDA wil het containertransport vanuit de Urker haven en later vanuit 
de buitendijkse haven stimuleren. Dit schept werkgelegenheid en kan een 
positieve bijdrage leveren aan het (vis)distributienetwerk.  
 
Hoe dan ook het CDA gaat voor het realiseren van 1000 nieuwe 
arbeidsplaatsen in de komende raadsperiode. 
 
Het CDA vindt dat de Gemeente Urk en het bedrijfsleven zich meer moet 
profileren als een Gemeente die Maatschappelijk Verantwoord 
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Ondernemen belangrijk vindt. Een MVO discussie met het bedrijfsleven 
wil het CDA graag stimuleren.  
 
Het bijna spreekwoordelijke “Urker ondernemerschap” is de kurk waarop 
de Urker economie drijft. Het nieuwe starterbeleid van de provincie 
Flevoland moet worden benut om de kwaliteit van de (startende) 
ondernemer en de ondernemerszin te verbeteren. 
 
Door de wereldwijde crisis zal ook Urk het de komende jaren economisch 
gezien lastig krijgen. De economische kracht van Urk zal vooral blijken als 
ondernemers, winkeliers, gemeente en de politieke partijen meer gaan 
samenwerken, knopen doorhakken en ondernemerschap tonen. Dit alles 
in het belang van Urk. Het CDA zal hier de komende periode vooral de 
focus hebben op respectvol samenleven en samenwerken. 
 
De burger mag verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ opwaardering of verplaatsing van oude industrieterreinen. Ook voor 

jonge bedrijventerreinen vindt het CDA een goed beheer noodzakelijk 
voor behoud en versterking van de aantrekkelijkheid en de veiligheid; 

‐ overname van de detailhandelsnota van de Bedrijvenkring Urk als 
richting voor het beleid 

‐ schone, veilige en goed bereikbare winkelcentra; 
‐ de aanleg van een nautisch industrieterrein met een buitendijkse 

haven; 
‐ inschakeling van lokale bedrijven bij aanbestedingen en inkoop van 

materialen en diensten; 
‐ het stimuleren van het containertransport vanuit de Urker haven; 
‐ de realisatie van 1000 nieuwe arbeidsplaatsen; 
‐ maatschappelijk verantwoord ondernemen;  
‐ het benutten van het nieuwe starterbeleid van de provincie Flevoland 

om de kwaliteit van de (startende) ondernemer en de ondernemerszin 
te verbeteren; 

‐ goede samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven.  
 

5.2 Toerisme 
 
De Urker economie wordt minder kwetsbaar als er naast de komst van 
nieuwe bedrijven ook oog is voor recreatie en (water)toerisme. Er komt 
nationaal en internationaal steeds meer belangstelling voor cultuur en 
authentieke leefgemeenschappen. Urk heeft veel te bieden. Het CDA staat 
daarom voor een verdere ontwikkeling van de toeristische sector, passend 
bij de identiteit van onze gemeenschap. Waar mogelijk wil het CDA die 
ontwikkeling verder stimuleren. Daarbij ziet het CDA een taak weggelegd 
voor de Stichting Urk Promotie en Toerist Info Urk. Het CDA is voorstander 
van het overhevelen van een taakstellend budget, waarmee de Stichting 
Urk Promotie verder kan werken aan het realiseren van haar 
doelstellingen. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
‐ het op een verantwoorde manier stimuleren van toerisme en recreatie 

en investeren in noodzakelijke toeristische voorzieningen. 
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Hoofdstuk 6: Visserij 
 
De gemeenschap Urk is nog steeds nauw verbonden met de 
visserijsector, waarin een groot deel van de beroepsbevolking haar 
dagelijkse brood verdient. Visserij is daarom een speerpunt voor het CDA. 
Het CDA is van mening, dat samenwerking door de gehele lokale 
visserijsector van levensbelang is voor het voortbestaan. Waar mogelijk 
zal het CDA initiatieven die dit samenwerken nastreven, positief 
ondersteunen. Het CDA  zal dan ook alles doen om de visserijsector te 
steunen in de politiek.  
 
6.1 Aanvoer 
 
De aanvoerders zijn de laatste jaren in de problemen gekomen door: 
jaarlijkse verlaging van de quota, dure gasolie, en nu lage visprijzen als 
gevolg van economische recessie en alternatieve vissoorten door 
goedkope importen. Een deel van de vloot is gesaneerd, maar gelukkig 
heeft het grootste deel van de vloot veerkracht getoond en krabbelt uit het 
diepe dal omhoog. 
 
De vissers hebben initiatieven ontplooid door hun vismethodes aan te 
passen naar lichtere netten, brandstof besparingen doorgevoerd en zijn 
slimmer gaan werken door samenwerking. In 2005 bestond de Urker 
(vlag) vloot nog voor ruim 90% uit boomkorschepen. Inmiddels heeft er in 
de aflopen vier jaren een overgang plaatsgevonden en bestaat de (vlag) 
vloot heden ten dage nog voor 50% uit boomkorschepen, voor 6% uit 
flyshootschepen, voor 17% uit twinriggschepen en voor 27% uit 
multipurposeschepen. Dit en de goede bestanden van schol en tong zullen 
naar verwachting leiden tot hogere quota, zodat er weer licht in de tunnel 
is en aan groei kan worden gedacht. 
 
Het CDA stimuleert graag het invoeren van een duurzaam 
vismanagementplan, waarbij -zo mogelijk en eventueel met financiële 
steun van de overheid- het vissen in de kuitzieke periode verminderd 
wordt, waardoor de besparing van het quotum later in het jaar te gelde 
gemaakt kan worden. Het CDA constateert een afname van de vraag naar 

kuitzieke vis en is van mening, dat verduurzaming in dit opzicht zal leiden 
tot een hogere jaaropbrengst, omdat de vangst buiten de kuitzieke periode 
meer zal opbrengen.  
 
Het CDA blijft zich in de 
raadsperiode 2010 – 2014 
inzetten voor de vloot om 
politieke randvoorwaarden te 
creëren, waarbinnen de 
viskotters zich kunnen 
ontwikkelen tot energiezuinige 
schepen, die op duurzame en 
verantwoorde manier op de 
Noordzee vissen ( lobby for 
money). Een jaarlijkse 
innovatieprijs is onderdeel van 
deze inzet. 
 
Het CDA is voorstander van het platform Visserijgemeenten Nederland.  
Als het aan het CDA ligt, zal Urk daarin blijven deelnemen en een 
leidinggevende rol blijven vervullen. Urk zal zich echter niet alleen op 
nationaal niveau moeten begeven, maar ook moeten werken aan het 
plaatselijk politiek klimaat waarin aandacht is voor de PO’s, de visveiling, 
en handel/verwerking.  
 
Het CDA wil zich inzetten om het product uit de Noordzee te beschermen. 
Er moet daarbij uitgegaan worden van eigen kracht. Het geloof in het 
eigen product moet vertaald worden in een positieve promotie van het 
Noordzeeproduct, met name de schol en de versterking van het imago van 
de visserijsector in het algemeen en lokaal in het bijzonder.  
 
Het CDA wil zich sterk maken om in de raadsperiode 2010 – 2014 vanuit 
de gemeente Urk initiatieven te ondernemen en een nationaal seminar op 
Urk te organiseren,  waarbij de reeds genomen initiatieven voor 
energiezuinige en duurzame vangstmethodes op een positieve wijze naar 
buiten worden gebracht. Hierbij zullen ook de NGO’s worden uitgenodigd, 
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om te komen tot dialoog. Tevens roept het CDA de aanvoersector op om 
te komen tot landelijke samenwerking tussen de verschillernde PO’s en 
bonden.  
 
6.2 Afslagen 
  
De nu nog gemeentelijke IJsselmeervisafslag zal kostendekkend moeten 
draaien. Het CDA juicht de initiatieven voor het ontwikkelen van een 
duurzaamheidkeurmerk voor de IJsselmeervis van harte toe en zal dit 
ondersteunen.  
Het CDA maakt zich sterk voor een onderzoek naar de verzelfstandiging 
van de IJsselmeervisafslag in de raadsperiode 2010 -2014.   
 
De Noordzeevisafslag op 
het industrieterrein 
vervult een spilfunctie in 
de plaatselijke en 
landelijke visindustrie. 
De Noordzeevisafslag 
verdient om die reden 
steun van de gemeente. 
De Noordzeevisafslag is 
gefuseerd met de 
visafslag Harlingen tot 
Visveiling Urk, met een 
locatie op Urk en een 
locatie in Harlingen. De gemeente is de eigenaar en de verhuurder van het 
veilinggebouw. Het CDA wil, dat het onroerend goed op termijn budgettair 
neutraal overgaat naar de Visveiling Urk met als achterliggende gedachte 
continuering van de visveiling op Urk en behoud van werkgelegenheid.  
 
6.3 Verwerking 
 
Urk heeft de grootste visverwerkende industrie van Nederland binnen haar 
grenzen, waarin een groot deel van de bevolking werkzaam is. In deze 
industrie verdienen 1500 tot 2000 mensen hun dagelijks brood. Het CDA 

wil deze industrie in stand houden en zoveel mogelijk het 
Noordzeeproduct (waar wij als gemeenschap de meest toegevoegde 
waarde van profiteren) verwerken tot een hoogwaardig visproduct. Het 
CDA realiseert zich ook, dat door de teruggang van het aantal kotters en 
quota de visindustrie andere wegen moest zoeken om het hoofd boven 
water te houden. Dit brengt met zich mee, dat ook de import van andere 
vissoorten tot de bedrijfsvoering van de visindustrie is gaan behoren. Urk 
is daarmee geworden tot de visindustrie-draaischijf van Europa. Iedere 
vissoort is op Urk te krijgen. Daarin heeft Urk ook een naam opgebouwd. 
Het CDA wil die prominente rol voor de Urker visindustrie graag 
behouden.  
  
Het CDA wil de samenwerking binnen de Urker visindustrie bevorderen, 
zodat de markt meer eensgezind benaderd kan worden wat de kansen op 
betere prijsvorming vergroot.  
 
Het CDA wil een actief beleid voeren om  Urk als internationaal viscentrum 
te blijven promoten. Dit kan bijvoorbeeld met een stand op de Europese 
Visserijbeurs om internationaal georiënteerde visbedrijven naar Urk toe te 
trekken. Urk moet aantrekkelijker worden voor het vestigen van 
buitenlandse visbedrijven.  
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ het stimuleren van de overgang van de huidige vloot naar een 

energiezuinige vloot met duurzame visserijmethoden en 
vismanagementplannen; 

‐ deelname aan en een leidinggevende rol in het platform 
Visserijgemeenten; 

‐ een sterke positie van Noordzeevis en met name schol op de 
afzetmarkt; 

‐ een onderzoek naar de verzelfstandiging van de IJsselmeervisafslag; 
‐ budgettair neutrale overdracht van de Noordzeevisafslag aan de 

Visveiling Urk; 
‐ samenwerking binnen de Urker visindustrie; en 
‐ behoud van de positie als internationaal viscentrum. 
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Hoofdstuk 7: Participatie, zorg en sociaal beleid. 
 
Wat in Nederland aan de orde is, is ook op Urk aan de orde. Dezelfde 
problemen, dezelfde mogelijkheden, dezelfde oplossingen. Ook op Urk 
zijn er verschillen tussen arm en rijk, tussen hoog en laag opgeleid, tussen  
kansrijk en kansarm. Hoe gaat de gemeente Urk hier mee om ? Hoe wil 
het CDA, dat de gemeente hier mee omgaat ? 
 
Voor het CDA telt ieder mens. De uitgangspunten gerechtigheid en 
solidariteit doen een appel om ieder individu tot haar of  zijn recht te laten 
komen. Samen leven betekent omzien naar elkaar, mensen 
ondersteuning bieden waar dat nodig is. Niemand mag worden 
afgeschreven door en voor de samenleving.  
 
Ondersteuning is (vaak) tijdelijk. Het beleid moet gericht zijn op herstel van 
eigen verantwoordelijkheid. Vroegsignalering, preventie, wegnemen van 
oorzaken bepalen de aanpak. 
 
Een bijzondere dan wel een aanvullende taak, afhankelijk  van wet en 
regelgeving,  heeft de gemeente voor die burgers die langdurig op 
ondersteuning en hulp van de gemeente zijn aangewezen. En ook die zijn 
er op Urk. 
 
7.1 Participatie en de WMO 
 
In de vorige raadsperiode is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) van kracht geworden. Met deze wet is ook de gemeente Urk met 
ingang van 1 januari 2007 verantwoordelijk geworden voor de 
maatschappelijke ondersteuning. De Welzijnswet, de Wet voorzieningen 
Gehandicapten (WVG) en delen uit de AWBZ zijn naar de gemeente 
overgegaan. Later ook nog de psychosociale hulp vanuit de AWBZ. 
Uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
leefsituatie. Pas als mensen dat niet (voldoende ) kunnen en hun sociale 
omgeving ( mantelzorg) geen ondersteuning kan bieden is er een rol voor 
de gemeente weggelegd. Doel is om elke gemeente een leefbare lokale 
gemeenschap te laten zijn met een grote sociale samenhang van 

zelfredzame inwoners met betrokkenheid voor hun omgeving. Een 
gemeenschap waarin alle burgers aan alle facetten van de samenleving 
kunnen meedoen.  
De gemeente voert de WMO- regie maar geeft de uitvoering in handen 
van krachtige maatschappelijke organisaties. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ een beleid op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, dat 

gericht is “Op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning indien nodig”; 
‐ kwaliteit van diensten en voorzieningen in het kader van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. 
 
7.2 Gezondheidszorg. 
 
Gezondheidszorg is veelal afhankelijk van nationaal beleid en nationale 
geldstromen. 
De gemeentelijke taak op het terrein van de openbare gezondheidszorg 
wordt uitgevoerd door de GGD.  Gemeente en GGD hebben ook taken bij 
voorkomen en optreden van  epidemieën, crises en rampen met risico’s 
voor de volksgezondheid. 
Alcoholmisbruik en drugsgebruik zijn bedreigingen voor de gezondheid 
van veelal jonge mensen. Ook zwaarlijvigheid leidt tot 
gezondheidsproblemen, in toenemende mate bij jonge kinderen. 
Tekorten en wachtlijsten leiden bij jeugdzorg  tot schrijnende situaties. 
Ieder kind heeft recht op tijdige, effectieve zorg,  doelmatig georganiseerd, 
wars van overbodige bureaucratische regels. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ een gemeentelijk gezondheidsbeleid dat zich richt vooral op preventie 

en vroegsignalering van gezondheidsrisico’s, ziekten en 
aandoeningen onder kinderen en jongeren ; 

‐ het door de gemeente, samen met scholen, (sport)verenigingen en 
maatschappelijke instellingen, aanbieden van programma’s die zijn 
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gericht op een gezondere leefstijl van kinderen en jongeren. Ook 
kerken, ouders en jeugd worden er  intensief bij betrokken; 

‐ een aanpak van drugsproblematiek die is gericht op afkicken en 
vervolgens resocialisatie van verslaafden in combinatie met 
bestrijding van overlast en criminaliteit als gevolg van drugsgebruik en 
– handel. 

 
7.3  Gehandicapten. 
 
Zelfstandig zijn, zelf beslissingen kunnen nemen, dit zijn voor ieder 
individu essentiёle zaken in het leven.  Daarom is het van groot belang dat 
mensen met een functionele beperking of handicap waar nodig  
ondersteund worden en te allen tijde voldoende informatie en advies 
kunnen krijgen over bijvoorbeeld wonen, vervoer, werken, recreëren en 
zorgvoorzieningen.  Gehandicaptenbeleid is ook in het kader van  
de WMO aandachtspunt. Het is gewenst subsidies te verstrekken voor 
projecten die de toegankelijkheid voor gehandicapten van openbare 
gebouwen, de openbare ruimte en recreatie- en sportvoorzieningen 
vergroten. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ structurele samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgfinanciers, 

zodat gehandicapten via één loket informatie en advies kunnen 
krijgen; 

‐ een onafhankelijke klachtenregeling, waarbij gehandicapten zonder 
angst voor gevolgen wat betreft zorg- en dienstverlening een klacht 
kunnen indienen over hun zorgaanbieders. 
 

De rol van de informele zorg bij de gehandicaptenzorg is groot. Door de 
inzet van een vrijwilliger ter ondersteuning van de gehandicapte zelf wordt 
de participatie van de gehandicapte gestimuleerd. Door de inzet van een 
vrijwilliger ter ondersteuning van de mantelzorger wordt de 
maatschappelijke participatie van de mantelzorgers gestimuleerd. 
 
 

7.4 Bestrijding sociaal isolement en armoede. 
 
Het gemeentelijk armoedebeleid stoelt op inkomensbeleid én 
maatschappelijke participatie en bestrijding van sociaal isolement. In het 
algemeen geldt dat betaald werk de beste manier is om uit armoede te 
ontsnappen. De gemeente heeft hierin een heldere taak. Niet iedereen 
kan betaald werk verrichten. Hier komen oplossingen in de sfeer van de 
Wet sociale werkvoorziening en maatschappelijke participatie in de vorm 
van vrijwilligerswerk in beeld. 
In de gemeente dient voldoende sociaal-  en maatschappelijk werk 
aanwezig te zijn voor begeleiding van mensen die schulden (dreigen) te 
hebben. Tevens kiest de gemeente ervoor particuliere schuldhulpverlening 
en diaconaal werk te ondersteunen. 
Voor kwijtschelding van OZB en heffingen komen alle belastingplichtigen 
in aanmerking die niet of nauwelijks in staat zijn om een gemeentelijke 
belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. Kwijtschelding wordt 
toegekend op basis van de wettelijk verplichte vaststelling van de 
individuele betalingscapaciteit .. 
De mantelzorgconsulent en de ouderenadviseur spelen een belangrijke rol 
bij mensen die dreigen in isolement te raken of al in isolement zijn 
terechtgekomen. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ een gemeentelijk armoedebeleid dat activerend is voor wie nog 

werken kan, toereikend is voor wie dat niet meer kan en dat ook op 
langere termijn houdbaar is. Ook mensen waarvan de 
verdiencapaciteit te laag is voor de reguliere arbeidsmarkt moeten hun 
talenten kunnen benutten. Deze groep kan geholpen worden via de 
WSW en eventueel met (tijdelijke) loonkostensubsidie; 

‐ financiёle tegemoetkoming van bijzondere kosten als gevolg van 
chronische ziekte of handicap voor mensen met een minimumloon. Dit 
kan, al dan niet in een periodieke regeling, in de vorm van individuele 
bijzondere bijstand; 

‐ financiële ondersteuning door de gemeente van maatschappelijke 
participatie van kinderen in gezinnen met een minimuminkomen; 
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‐ een preventief beleid vanuit de gemeente met betrekking tot 
(problematische) schulden. De gemeente ondersteunt het aanbieden 
van cursussen gericht op budgetbeheer; 

‐ kwijtschelding van de OZB en de afvalstoffenheffing voor mensen met 
een minimuminkomen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8: Vrijwilligers, erfgoed, kunst en cultuur 
 
8.1 Vrijwilligers 
 
Urk kent vele verenigingen en stichtingen die een maatschappelijk doel 
nastreven. Mannen en vrouwen zetten zich vrijwillig in voor een 
gemeenschappelijk doel. Ze zien naar elkaar om en nemen 
verantwoordelijkheid voor elkaar. Het CDA gelooft in een samenleving 
waar mensen participeren in maatschappelijke instellingen. 
 
Vrijwilligers zijn en blijven de ruggengraat van onze samenleving. Het CDA 
wil dan ook zuinig zijn op al die mensen die onbezoldigd zich willen 
inzetten voor de medemens.  
Veel maatschappelijk nuttige taken zouden anders blijven liggen.  
 
Vrijwilligers hebben recht op voldoende ondersteuning door hen inspraak 
in het beleid te geven, voorzieningen te bieden voor 
deskundigheidsbevordering en door praktische ondersteuning. Aan  het 
werven en behouden van jongeren als vrijwilliger zal nadrukkelijk aandacht 
besteed dienen te worden ( maatschappelijke stage). 
 
Een bijzondere groep zijn de mensen – mannen , vrouwen, jongens en 
meisjes -  die zorgtaken op zich nemen voor een dierbare die is 
aangewezen op hulp en verzorging, de mantelzorgers. Gemeenten 
kunnen zorgen voor een stuk verlichting van deze vaak zwaar belaste 
mensen. Samen met de zorgvrijwilligers zorgen de mantelzorgers voor de 
onmisbare informele zorg. 
 
Het CDA vindt dat de gemeente de waardering voor vrijwilligers en 
mantelzorgers tot uitdrukking moet laten komen door hen te ondersteunen 
bij hun waardevolle taak. Organisaties die vrijwilligers en mantelzorgers  
ondersteunen moeten financieel via gemeentelijke subsidies in staat 
gesteld worden hun taken te verrichten, het welzijn van velen in stand te 
houden of te bevorderen. 
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De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ het aanbieden door de gemeente van financiёle, administratieve en 

bestuurlijke ondersteuning aan organisaties van vrijwilligers en 
mantelzorgers; 

‐ het stimuleren en ondersteunen door de gemeente van projecten 
gericht op jonge mantelzorgers; 

 
8.2. Erfgoed, kunst en cultuur 
 
Ook op Urk is cultureel en historisch erfgoed terug te vinden zoals het 
beschermde  dorpsgezicht, het paalscherm en monumentale panden. Dit 
is van grote waarde. Vaak biedt dit erfgoed een blik op het verleden met 
lessen voor de toekomst of geeft het een beeld van hoe er in verschillende 
tijden tegen zaken aangekeken wordt. In die zin biedt het mensen 
verstrooiing en maakt ze los van de waan van de dag. Met dit erfgoed 
moet zorgvuldig en respectvol worden omgaan. 
 
Kunst 
Een bijzonder onderdeel van kunst is de amateurkunst. Niet alleen als 
vrijetijdsbesteding maar in toenemende mate als dagbesteding binnen de 
zorg. In het kader van het onderwijs of buitenschoolse activiteiten kunnen 
kinderen en jongeren zich bewust worden van hun talenten voor creatieve 
zaken. Dit  moet verder gestimuleerd worden. Amateurkunst verdient 
daarom ondersteuning. Kunst in de openbare ruimte geeft een 
kwaliteitsimpuls aan de bebouwde omgeving. Het nodigt uit om stil te 
staan bij wat je ziet of ervaart en kan zo bijdragen aan een moment van 
verwondering en bezinning. Toegepaste kunst in civiele werken in een 
gemeente kan een kwaliteitsimpuls geven. Het CDA pleit dan ook voor 
een vernieuwde manier van samenwerking tussen gemeente, kunstenaars 
en bedrijfsleven. 
 
Cultuur 
Het is een taak van de gemeente om er voor te zorgen dat alle burgers in 
staat zijn om van cultuur te genieten, hetzij als toeschouwer, hetzij als 
uitvoerende. Bovendien moet er een goed klimaat zijn om aan 

cultuurbeoefening te doen, in al zijn verschijningsvormen. 
 
De nieuwe bibliotheek is een mooie locatie voor verschillende vormen van 
cultuur. Er worden nu al regelmatig exposities georganiseerd door o.a. de 
Stichting Culturele Activiteiten van de Bibliotheek (SCAB). Deze 
activiteiten moeten blijvend worden ondersteund door de gemeente. Maar 
in de nieuwe bibliotheek is nog meer mogelijk, b.v. lezingen van schrijvers 
of muziekuitvoeringen. 
 
Om zoveel mogelijk culturele activiteiten de ruimte te geven, is het CDA 
voorstander van het oprichten van een Cultuurhuis. Daarin kunnen allerlei 
culturele disciplines onderdak vinden. Te denken valt aan repetitieruimtes 
voor koren, andere muziek- en toneelverenigingen, bands, een 
muziekschool, ateliers voor beeldend kunstenaars (inclusief ruimte voor 
lessen) en een publieksruimte voor exposities en/of uitvoeringen. Als 
onderkomen heeft het CDA de Harmpje Visserschool op het oog, die over 
enkele jaren leeg komt te staan. 
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Urk mist al jaren een muziekkoepel. Het CDA wil dan ook bij een 
herindeling c.q. opknapbeurt van het haventerrein dat daar een plek wordt 
gevonden voor een nieuwe muziekkoepel. Deze kan in de zomer dienen 
als podium voor verschillende openluchtoptredens. Onderzocht moet 
worden welke cultuursubsidies (landelijk en provinciaal) hiervoor mogelijk 
zijn. 
 
De Urker cultuurhistorie is breed en zeer waardevol: dialect, klederdracht, 
dorpsgezicht, geschiedenis, etc.; er moet zorgvuldig mee worden 
omgegaan. Het CDA steunt waar nodig goede initiatieven om de Urker 
cultuurhistorie vast te leggen, te onderzoeken en kennis ervan te 
verspreiden (via boeken, websites, lespakketten, e.d.). 
 
Het CDA is voor een actief beleid rond kunst in de openbare ruimte. In 
elke nieuwe wijk moet minstens één openbaar kunstwerk komen. Dit kan 
betaald worden door een bescheiden bedrag uit de exploitatieopzet van 
een wijk hiervoor te reserveren. 
 
Het nieuwe college moet met een geactualiseerde Cultuurnota komen 
waarin alle ambities en plannen voor het cultuurbeleid voor de komende 
jaren staan beschreven. 
 
Het CDA vindt het van groot belang dat mensen (met name jongeren) 
gestimuleerd worden om zich bezig te houden met cultuur. Deze stimulans 
kan bestaan uit een verdere uitbouwing van de Urker Cultuurprijs 
(bijvoorbeeld door een speciale jongerenprijs), het op een aantrekkelijke 
manier promoten van cultuur (b.v. door een speciale website) of door het 
onderdak verlenen aan culturele instellingen in het Cultuurhuis. 
 
De bescherming van de oude dorpskern als historisch dorpsgezicht 
verdient meer aandacht. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ bescherming van het cultuurhistorische erfgoed van Urk, zoals de 

Urker cultuur, dialect en klederdracht, het beschermde dorpsgezicht, 

monumenten en het palenscherm. Kunst in de openbare ruimte en in 
civiele werken wordt gestimuleerd, waar mogelijk in samenwerking 
met het bedrijfsleven; 

‐ het benutten van de nieuwe bibliotheek voor verschillende vormen van 
cultuur; 

‐ het oprichten van een cultuurhuis; 
‐ het realiseren van een muziekkoepel bij de herinrichting van het 

haventerrein; 
‐ het plaatsen van een openbaar kunstwerk in elke nieuwe wijk; 
‐ het opstellen van een geactualiseerde cultuurnota 
‐ het stimuleren van mensen en met name jongeren om zich bezig te 

houden met cultuur; 
‐ meer aandacht voor de bescherming van de oude dorpskern als 

historisch dorpsgezicht. 
 

 

19 
 



Hoofdstuk 9: Ruimtelijke Ordening 
  
Ruimtelijke ordening is een belangrijk instrument om leefbaarheid in stand 
te houden en te bevorderen. Digitalisering van bestemmingsplannen 
vergroot de betrokkenheid van inwoners. De opwaardering van bestaande 
bedrijfsterreinen krijgt te weinig aandacht. Inwoners en maatschappelijke 
organisaties tonen steeds meer belangstelling voor de ruimtelijke kwaliteit 
en het cultuurhistorische karakter van gebieden. Zij verwachten dat de 
gemeente bij het maken van plannen voor ruimtelijke ingrepen rekening 
houdt met landschappelijke, ruimtelijke en cultuurhistorische aspecten 
 
9.1 Uitgangspunten 
 
Gespreide verantwoordelijkheid betekent voor het CDA een heldere 
verdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden. De gemeente is als 
eerste aan zet bij de ruimtelijke inrichting van de directe leef- en 
woonomgeving van inwoners. Het is een uitdaging voor elke gemeente 
haar rol op een kwalitatief hoogwaardige manier in te vullen. 
Voor het CDA heeft rentmeesterschap te maken met het feit dat het bij 
ruimtelijke ordening gaat om keuzes voor de lange termijn. Dat betekent 
dat bestuurders zich ervan bewust moeten zijn dat de inrichting van de 
openbare ruimte ook gevolgen heeft voor de komende generaties. Daarom 
is het van belang burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers 
zoveel mogelijk te betrekken bij deze keuzes. 
 
9.2 Vergunning en bestemmingsplannen 
 
Op grond van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening dient de 
gemeente zorg te dragen voor actuele bestemmingsplannen die digitaal 
beschikbaar zijn. Het CDA vindt het belangrijk, dat burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties actief worden betrokken bij de 
besluitvorming. Dit houdt in, dat zij niet alleen binnen de wettelijke 
procedures  in de gelegenheid worden gesteld zienswijzen in te dienen, 
maar dat zij al mogen meedenken met de totstandkoming van het plan. 
 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) introduceert één 
geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, 
natuur en milieu. Deze omgevingsvergunning draagt bij tot minder 
administratieve lasten voor en betere dienstverlening aan burgers en 
bedrijven, tot kortere procedures, en maakt een einde aan tegenstrijdige 
regels en voorschriften. 
 
Het is bij vergunning- en ruimtelijke procedures belangrijk, dat 
belanghebbenden goed worden geinformeerd. Publicaties moeten niet 
alleen voldoen aan de minimale wettelijke vereisten, maar moeten vooral 
duidelijk en helder maken waarover het gaat en om welke plaats het gaat. 
Als de burger de informatiepagina van de gemeente leest, moet hij 
bijvoorbeeld direct kunnen zien of iets van belang is voor zijn woon- of 
bedrijfsomgeving. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ participatie van burgers, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties 

bij het maken van ruimtelijke plannen; 
‐ een duidelijke en begrijpbare informatieverstrekking op de 

gemeentepagina. 
 
9.3. Wonen voor iedereen, woningcorporaties 
 
Wonen is een eerste levensbehoefte. Helaas is de woningmarkt voor veel 
mensen minder toegankelijk en betaalbaar dan het CDA zou willen. Zowel 
starters als senioren komen moeilijk aan een kwalitatief goede en 
betaalbare woning. Het CDA is van mening dat de nieuwbouw van 
woningen de groei van de bevolking moet volgen. De gemeente maakt 
concrete afspraken over het nieuwbouwprogramma met ontwikkelaars en 
woningcorporaties. Daarnaast kan de gemeente gerichte maatregelen 
treffen zoals het verstrekken van startersleningen, het geven van 
begeleiding en advies, enzovoort. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
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‐ het gelet op de bodemgesteldheid in de uitbreidingsplannen innovatief 
ontwerpen van nieuwe woonwijken. Wonen op water moet hier een 
onderdeel van zijn; 

‐ het stimuleren van positieve ontwikkelingen ten aanzien van de 
bestaande woningvoorraad, zoals meer mogelijkheden voor 
combineren van wonen en werken en het toestaan van 
woningaanpassingen als mensen zorg nodig hebben. 

 
Het CDA blijft woningcorporaties aanspreken op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te investeren in woningen en omgeving. Ook over de 
aan- en verkoop van corporatiewoningen maakt de gemeente afspraken 
met woningcorporaties met het oog op de strategische kernvoorraad 
huurwoningen. Tot slot moeten er afspraken worden gemaakt met 
woningcorporaties over de huisvesting van mensen die onder de generaal 
pardonregeling asielzoekers vallen en woonachtig zijn in de gemeente. 

 
9.4 Bouw- en woningtoezicht 
 
Op grond van wet- en regelgeving moet de gemeente actief optreden 
tegen zaken als illegale verhuur, onveiligheid en verkrotting van panden. 
Bouw- en woningtoezicht is en blijft een belangrijke gemeentelijke taak. In 
de visie van het CDA gaat de verantwoordelijkheid van de gemeente 
echter verder. Namelijk door particulieren, corporaties en ondernemers 
aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor beheer, onderhoud en 
veiligheid, en door zo nodig handhavend op te treden. De gemeente voert 
een actief beleid tegen verloedering van woningen. 
 
9.5 Handhaving 
 
Handhaving is voor het CDA geen sluitstuk, maar behoort integraal 
onderdeel uit te maken van beleidskeuzes. Dit houdt in dat in het begin 
van elke beleidscyclus waarbij naleving een rol speelt, nagedacht moet 
worden over handhaving. Rekening moet worden gehouden met de 
noodzaak van handhaving, de wijze waarop dit wordt uitgevoerd en de last 
die dit met zich meebrengt. Een belangrijk element daarbij is dat regeldruk 
zoveel mogelijk wordt beperkt. 
 
Gemaakte afspraken en gestelde regels moeten worden gehandhaafd. 
Beleidsdoelstellingen mogen niet falen omdat de handhaving te kort 
schiet. Daarnaast is handhaving nodig ter bescherming van burger en 
bedrijf. Handhaving dient er voor zorg te dragen, dat sprake is van 
rechtsgelijkheid en dat overtreders niet worden bevoordeeld ten opzichte 
van de personen die zich wel aan de wet houden. 
 
Aan de andere kant mag handhaving nooit een doel worden op zich zelf. 
Het moet te allen tijde functioneel zijn aan gesteld beleid en de geest van 
de wet. Als een regel dit in de praktijk niet blijkt te zijn moet er ook de durf 
zijn om bewust te kiezen om niet te handhaven.  
 
Het CDA vindt het van belang, dat de gemeente moet beschikken over 
een adequaat handhavingsbeleid. Daarin moet voor alle terreinen 
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waarvoor de gemeente bevoegd gezag is, zijn vastgelegd hoe invulling 
wordt gegeven aan handhaving. Van belang is dat prioriteiten worden 
gesteld die concreet zijn gericht op de aanpak van problemen. 
Handhavingstaken moeten zoveel mogelijk integraal worden uitgevoerd.  
 
Het is van belang dat in het handhavingsbeleid tevens een kader wordt 
vastgelegd voor gedogen. Gedogen mag in beginsel niet, maar kan binnen 
de complexiteit van de maatschappij nooit volledig worden voorkomen. Als 
gedogen aan de orde is, moet dit welbewust en overwogen plaatsvinden. 
Door het stellen van duidelijke gedoogvoorwaarden die zonodig keihard 
worden gehandhaafd, moet voorkomen worden dat een gedoogsituatie uit 
de hand loopt. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
- een eerlijke en rechtvaardige handhaving van regels; 
- het voorkomen en verminderen van overbodige regelgeving. 
 
9.6 Openbaar groen 
 
Groenvoorzieningen moeten 
goed onderhouden worden. 
Verloedering en vervuiling 
moeten worden voorkomen. 
Net zoals bij de inrichting en 
het onderhoud van de 
openbare ruimte, is het van 
belang om burgers te 
betrekken bij onderhoud van 
groen in hun woonomgeving. 
Bij planning en onderhoud 
van de groenvoorzieningen vormt de sociale veiligheid een vast 
onderdeel. Vooral in de oude dorpskom ontbreekt het aan historisch 
verantwoord openbaar groen. Hiervoor moet een groenbeleid worden 
opgesteld. 
 

Naar de opvatting van het CDA moet het in de raadsperiode 2006-2010 
geboekte succes met wijkbeheer worden voortgezet. Er dienen 
wijkgebonden budgetten te worden ingevoerd over de inzet waarvan 
wijken een belangrijke stem in het kapittel hebben. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ behoud van het openbaar groen en waar mogelijk parken realiseren. 

Een groene en schone publieke ruimte verhoogt de leefbaarheid en 
draagt bij aan een beter leefmilieu; 

‐ invoering van wijkgebonden budgetten bij het wijkbeheer over de inzet 
waarvan burgers een belangrijke stem in het kapittel hebben; 

‐ ten behoeve van de sociale samenhang het gezamenlijk aanleggen en 
onderhouden van groen  door gemeente en burgers; 

‐ de aanleg van meer historisch verantwoord openbaar groen in de 
oude dorpskom.   

 
9.7 Voorzieningen 
 
Het CDA wil dat het voorzieningenniveau voor wat betreft 
nieuwbouwwijken in de pas loopt met het opleveren van de huizen. 
 
Dit wil zeggen dat met de oplevering van de wijken ook de scholen, 
kinderopvang, speelvoorzieningen, maar ook de inrichting van de wijk met 
straatmeubilair en verlichting qua planning gelijk lopen. 
Er moet onder regie van gemeentewerken een strakke planning komen 
zodat alle werkzaamheden voor nutsvoorzieningen en bekabeling en 
telefonie samen geconcentreerd gebeuren. (nu zie je nog heel vaak dat 
het gat net dichtgegooid is er weer opnieuw gegraven wordt met alle 
bulten in nieuwe bestrating tot gevolg). 
 
Het CDA vindt dat burgers in nieuwbouwwijken tijdelijke voorzieningen 
aangeboden moeten worden tegen kostprijs  zodat zij  overlast van bijv. 
stuifzand en modder kunnen beperken totdat de definitieve bestrating 
aangelegd wordt. Zo kan de burger zelf kiezen of hij in de rommel wil 
zitten of alvast knap. 
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Het CDA streeft ernaar dat de kwaliteit van de voorzieningen op een hoog 
niveau blijft. Dus ook voor wat betreft wijken die al langere tijd opgeleverd 
zijn, moet aandacht aan het voorzieningenniveau besteed worden. 
 
Zo kunnen voorzieningen verouderen, maar door verandering van de 
bewoners kan ook de behoefte aan voorzieningen veranderen en daar 
moet volgens het CDA op geanticipeerd worden. 
 
Ten aanzien van het haventerrein kiest het CDA voor een invulling welke 
aansluit op het huidige gebruik als evenementen- en manifestatieterrein en 
aangevuld met winkels en horeca in een karakteristieke Urker bebouwing. 
Het terrein moet weer van ons allemaal worden. Het CDA staat tevens 
open voor initiatieven die voorzien in de realisatie van een strandpaviljoen 
op de voormalige olieopslag bij het strand. Denkbaar is daarbij om in dat 
paviljoen ook het Urker Visserijmuseum onder te brengen, zodat dit 
onderdeel uit het bestaande museum overgeplaatst kan worden, waardoor 
op die plaats ruimte gemaakt wordt voor andere waardevolle zaken. 
 
Voor wat betreft de voorzieningen voor de bedrijventerreinen vindt het 
CDA dat het opleveringsniveau behoorlijk omhoog kan. We hebben in de 
praktijk gezien dat bedrijven al wel mochten bouwen maar dat 
nutsvoorzieningen en telefoonaansluitingen heel veel moeite kostten. Dat 
kan en mag niet gebeuren. 
 
Het CDA wil dat de regels voor aanleg van parkeerplaatsen bij bedrijven 
gerelateerd worden aan het aantal arbeidsplaatsen van een bedrijf en niet 
aan het aantal vierkante meters. 
 
De hoogte van op te leveren kavels moet qua hoogte op het wegpijl 
gebracht worden. We willen bedrijven niet meteen op kosten jagen 
doordat ze hun kavel gelijk moeten laten afgraven. Dit is niet 
klantvriendelijk. 
Informatietechnologie is inmiddels cruciaal in onze samenleving. Snelle 
internetverbindingen zijn van vitaal belang. Het CDA vindt, dat de 
gemeente een initiërende rol moet spelen om te komen tot een dekkend 

glasvezelnet voor de gehele gemeente. De gemeente moet marktpartijen 
uitnodigen om te komen tot realisatie 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor; 
 
‐ het in de pas laten lopen van het voorzieningenniveau in 

nieuwbouwwijken met het opleveren van de huizen; 
‐ het aan de burgers in nieuwbouwwijken aanbieden van tijdelijke 

voorzieningen tegen kostprijs om overlast te beperken tot de 
definitieve bestrating is aangelegd; 

‐ de hoge kwaliteit van het voorzieningenniveau in wijken die al langer 
aangelegd zijn; 

‐ een spoedige herinrichting van het haventerrein; 
‐ de realisering van een strandpaviljoen; 
‐ het verhogen van het opleveringsniveau voor wat betreft de 

voorzieningen voor de bedrijventerreinen; 
‐ het koppelen van het aantal parkeerplaatsen aan het aantal 

arbeidsplaatsen van een bedrijf in plaats van de vierkante meters; 
‐ de komst van een dekkend glasvezelnet voor de gehele gemeente. 
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Hoofdstuk 10: Milieu, water, verkeer en vervoer 
 
10.1 Milieu, duurzaamheid en klimaatbeleid 
 
Het gemeentelijk milieu- en klimaatbeleid wordt samen met bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en instellingen vorm gegeven. In dat beleid 
ligt de nadruk op energiebesparing die voor burgers en bedrijven te halen 
valt dankzij investeringen in duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan het 
gemeentelijke inkoopbeleid, energiezuinige woningen, duurzame 
energieopwekking, gedragsbeïnvloeding door regelgeving en subsidies, 
enzovoort. Voor het geval in de omgeving van Urk een windmolenpark 
wordt aangelegd, maakt het CDA zich sterk dat daarbij rekening wordt 
gehouden met de cultuurhistorie van Urk en de volksgezondheid. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ een actief gemeentelijk beleid gericht op CO2-reductie waarbij zo min 

mogelijk energie wordt gebruikt; 
‐ een volledig duurzaam gemeentelijk inkoopbeleid. Tevens wordt 

‘duurzaamheid’ opgenomen als criterium van het gemeentelijke 
aanbestedingsbeleid; 

‐ het bouwen van energiearme woningen en waar mogelijk van 
energieneutrale woningen; 

‐ het stimuleren van duurzame energieopwekking, waarbij in het geval, 
dat in de omgeving van Urk een windmolenpark wordt aangelegd, 
rekening wordt gehouden met de cultuurhistorie van Urk en de 
volksgezondheid.. 

 
10.2 Afval 
 
Afval wordt steeds meer beschouwd als grondstof voor (nieuwe) 
productieprocessen. Het afvalstoffenbeleid krijgt daarom nieuwe impulsen, 
gericht op het nog veel meer her- of anders gebruiken van afval. Het CDA 
steunt deze benadering van harte, omdat daarmee uitputting van onze 
aarde wordt tegengegaan. Een schone publieke ruimte bevordert ‘schoon 

gedrag’ van burgers. 
Mede daarom is een 
actieve aanpak van 
zwerfafval belangrijk.  
 
Het CDA wil meer 
ondergrondse 
afvalcontainers in het 
oude dorp. Het CDA is ook 
voorstander van de 
invoering van 
wijkopruimdagen. De 
invoering van een prijs 
voor de schoonste wijk 
van Urk verdient daarbij 
aanbeveling. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ de bevordering door de gemeente in haar milieutoezicht op bedrijven 

van het voorkomen, het hergebruik en de duurzame verwerking van 
bedrijfsafval; 

‐ meer ondergrondse afvalcontainers in het oude dorp; 
‐ de invoering van wijkopruimdagen. 
 
10.3 Water 
 
De komende jaren is sprake van grote opgaven op het terrein van het 
waterbeleid. De Wet op de gemeentelijke watertaken getuigt daarvan. 
Naast het traditionele beheer en onderhoud van riolering zijn in deze wet 
nu ook gemeentelijke taken geregeld die betrekking hebben op de 
bestrijding van overlast door overtollig hemel- en grondwater dan wel door 
te laag grondwaterpeil. Een goede uitvoering van deze taken vergt nauwe 
samenwerking tussen de gemeenten en het waterschap. Gezamenlijke 
waterplannen en afvalwaterakkoorden geven daaraan een basis. De 
intensivering van opgaven en uitbreiding van gemeentelijke watertaken 
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maakt stijging  van de lasten via de rioolrechten vaak onvermijdelijk. 
Slimme coördinatie van maatregelen met de ruimtelijke ontwikkeling en 
intensieve samenwerking met het waterschap kunnen deze kosten 
beperken. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ planmatig beheer en onderhoud van riolering; 
‐ afspraken tussen de gemeente en het waterschap om het aantal 

riooloverstorten te verminderen, dit  voor zover de (riolerings) kosten 
voldoende opwegen tegen de (waterkwaliteits)baten. 

‐ gezamenlijke vaststelling met het waterschap welke maatregelen 
nodig zijn om aan de wateropgaven te voldoen. De gemeente maakt 
een planologische vertaling van deze opgaven en past ze zo goed 
mogelijk in in haar ruimtelijke ontwikkelingsbeleid. Mogelijkheden tot 
verbetering van kwaliteit van het water in het open landschap, wonen 
op water en van het stedelijk water worden daarbij aangegrepen, o.m. 
door aanleg van natuurvriendelijke oevers; 

‐ het in samenwerking met het waterschap vinden van de meest 
kosteneffectieve oplossingen. Tevens wordt waar mogelijk gestreefd 
naar gezamenlijke uitvoering van beheers- en onderhoudstaken. De 
stijging van de rioolrechten wordt daarmee zo laag mogelijk gehouden. 

 
10.4 Verkeer en vervoer 
 
Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen van mobiliteit zijn 
de speerpunten van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid dat het 
CDA voor ogen staat. 
 
Stedelijk en zakelijk verkeer 
 
In bestemmingsplannen wordt een paragraaf opgenomen met betrekking 
tot het vrachtverkeer in de gemeente met oog op de (dagelijkse) 
bevoorrading van winkels, verkeersveiligheid en een schoon leefmilieu. De 
gemeente overlegt daartoe regelmatig met winkeliers, detaillisten en 
vervoerders. Door oprichting van een transferium aan de rand van de 

gemeente, wordt het binnengemeentelijke autoverkeer aanzienlijk 
teruggedrongen. 
 
Ook wil het CDA een centrale parkeerplaats voor vrachtauto’s met w.c. en 
douchegelegenheid voor de chauffeurs, voornamelijk ten behoeve van het 
weekendverkeer. 
 
Verkeersveiligheid 
 
In woonwijken worden 30 km zones ingesteld en maatregelen genomen 
die deze snelheid fysiek ook afdwingen. Andere maatregelen ter 
verbetering van de verkeersveiligheid zijn vrije fietsbanen, lagere 
maximumsnelheden, controle op naleving verkeersregels, het verkeersluw 
maken van de oude dorpskern, het instellen van voetgangerszones in 
winkelstraten op koop- en zaterdagen, enzovoort. 
 
Openbaar vervoer en fiets 
 
Het is van belang dat de gemeente regelmatig overleg voert met 
vervoerders en reizigers over de dienstregeling, prijs en kwaliteit van het 
openbaar vervoer. De gemeente draagt zorg voor een goede 
bereikbaarheid van buurten en wijken per fiets evenals voor een goede 
onderlinge verbinding van fietsroutes (hoofdfietspaden netwerk). Veilige 
fietsroutes, vooral van en naar scholen, hebben de hoogste prioriteit. Ook 
de aanleg of uitbreiding van recreatieve fietsroutes in het buitengebied 
verdienen aandacht. Tenslotte draagt de gemeente zorg voor voldoende 
fietsparkeerplaatsen bij de haltes van het openbaar vervoer. 
 
Schoon rijden 
 
Mobiliteit en transport kunnen steeds duurzamer. Openbaar vervoer is 
natuurlijk al een duurzame vorm van vervoer. Voor het eigen wagenpark 
van de gemeente (bijvoorbeeld de buitendienst) zijn er ook andere 
mogelijkheden om schoner te rijden. Het CDA wil dat de gemeente het 
initiatief neemt om het gebruik van elektrische vervoermiddelen te 
stimuleren. Ook het gebruik van aardgas en andere biobrandstoffen van 
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de tweede en derde generatie (dat zijn brandstoffen die geen nadelige 
invloed hebben op de internationale voedselmarkt) dient verder 
gestimuleerd te worden. 
 
De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ een verkeers- en vervoersbeleid dat is gericht op drie speerpunten: 

bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het bevorderen van duurzame 
vormen van mobiliteit; 

‐ verkeersveilige woonwijken. De gemeente neemt daartoe maatregelen 
(instellen 30 km zones, vrije fietspaden, verkeersdrempels enzovoort). 

‐ de ontwikkeling door de gemeente samen met bedrijfsleven en 
winkeliers van een visie op de distributie; 

‐ de aanleg van een centrale parkeerplaats voor vrachtauto’s met w.c. 
en douchegelegenheid; 

‐ een goede bereikbaarheid van buurten en wijken per fiets en de 
onderlinge verbinding van fietsroutes en recreatieve fietsroutes in het 
buitengebied; 

‐ de duurzaamheid van mobiliteit door een gemeentelijke visie te 
ontwikkelen op en afspraken te maken over ‘schoon rijden’ (gebruik 
van vervoermiddelen op elektriciteit, aardgas en biobrandstoffen). De 
gemeente geeft zelf het goede voorbeeld voor haar eigen wagenpark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 11: Bestuur 
 
Het CDA zet zich in voor een klantvriendelijk gemeentebestuur die zegt 
wat ze doet en doet wat ze zegt. Het CDA maakt zich sterk voor een 
betere dienstverlening met minder regeldruk voor de inwoners en de 
ondernemers. 
 

Het CDA is voorstander van een sterk college van burgemeester en 
wethouders met een duidelijk en uitvoerbaar programma. Het CDA wil 
deel uitmaken van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. 
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‐ kostendekkende exploitatie van de havens en gemeentelijke diensten 
zonder de betaalbaarheid uit het oog te verliezen; 

‐ het achterwege blijven van verhogingen van de gemeentelijke 
belastingen en heffingen. Verhogingen voor het opvangen van de 
inflatie daargelaten; 

Hoofdstuk 12: Financiën. 
 
De inkomsten van de gemeente bestaan voor ruim tachtig procent uit 
bijdragen van het Rijk. De resterende inkomsten komen uit eigen 
gemeentelijke belastingen en heffingen. De bijdragen van het Rijk stijgen 
of dalen al naar gelang de uitgaven van het Rijk fluctueren. Dit volgens het 
principe samen de trap op en af. 
 
Sinds de zomer van 2008 verkeert ons land in een diepe economische 
crisis. Als gevolg daarvan heeft het Rijk aangekondigd met ingang van 
2011 haar uitgaven omlaag te brengen. Met ingang van dat jaar zullen de 
gemeenten volgens het principe: samen de trap op en af derhalve 
geconfronteerd worden met lagere rijksbijdragen en dus terugval in 
inkomsten. 
  
Het CDA is van mening, dat in financieel mindere tijden goed bestuur 
vraagt om verantwoordelijkheidsbesef en het maken van keuzes. Wat doet 
de gemeente wel en wat doet de gemeente niet. Anders gezegd: 
teruglopende inkomsten gaan gepaard met het afstoten van taken waarop 
het ambtenarenapparaat wordt afgestemd. Het CDA is geen voorstander 
van het toepassen van de kaasschaafmethode om de gemeentelijke 
uitgaven in het gareel te houden. Evenmin is het CDA er een voorstander 
van, dat de gemeentelijke belastingen en heffingen worden verhoogd om 
het gemis aan inkomsten uit rijksbijdragen op te vangen. Belastingen 
waarvan de opbrengsten niet opwegen tegen de invorderingskosten, zoals 
de precarioverordening, worden afgeschaft. Bekeken zou kunnen worden 
of in de plaats daarvan gebruik zou kunnen worden gemaakt van de Wet 
Bedrijven Investerings Zones. Met behulp van deze wet kunnen 
gemeenten een speciale belasting (bijvoorbeeld een verhoging van de 
WOZ) invoeren die geheel ten goede komt aan een 
ondernemersvereniging of –stichting. Deze moeten het geld gebruiken 
voor werkzaamheden waar alle ondernemers op het betreffende 
bedrijventerrein of winkelcentrum van profiteren. Hiermee zou het 
ondernemersklimaat kunnen worden verbeterd. 
 
Het CDA acht het wenselijk, dat er een subsidie-informatiepunt komt 

De burger kan verwachten, dat het CDA zich inzet voor: 
 
‐ een solide gemeentelijk financieel beleid met voldoende 

weerstandvermogen om tegenvallers op te vangen; 

‐ op zijn minst een kostendekkende exploitatie van de 
IJsselmeervisafslag; 

‐ het afschaffen van de precarioverordening 

‐ een subsidie-informatiepunt. 

 


