Urk, 5 juli 2018
Algemene beschouwingen Partij Voor de Vrijheid Urk
Voorzitter, wanneer ik aan Urk denk dan denk ik niet aan het beeld wat door de media van ons
geschetst wordt. Als ik aan Urk denk dan denk ik aan het laatste rechtse bolwerk wat nog dapper
weerstand biedt tegen linkse deugterreur en de ‘weg met ons’ mentaliteit die in den lande heerst.
Ook de klimaathysterie vinden we maar niks aangezien ons dorpsgezicht verpest werd door de rijen
klimaatminaretten die hier ondanks protest neergezet zijn. In 2005 stemden we met 91,6% tegen de
Europese grondwet, want ja, wat er in Europa beslist wordt voelen we op Urk meteen. We huppelen
niet als makke schapen achter linkse modes aan en dat hebben we bijvoorbeeld maar mooi laten zien
met het besluit rondom de zeeheldenwijk. Op Urk is een man ook nog gewoon een man en een
vrouw ook nog gewoon een ‘mins’ want nee aan de gendergekte doen we ook niet mee.
Voorzitter, een mens heeft in zijn leven een streven nodig. Een doel, in combinatie met een goede
basis. Deze basis putten wij uit het christendom, of het nou als religieuze basis is of als culturele
basis, ieder beleeft het op zijn eigen wijze, maar uiteindelijk hebben we hetzelfde doel voor ogen.
Mist men deze basis dan verwordt men tot een dwalend immoreel wezen. Als ik aan de toekomst
denk dan wil ik dat onze kinderen en kleinkinderen in een land kunnen wonen waar geen ‘verwarde’
mensen vrij rond lopen, waar onze dochters nog meisjes kunnen zijn en onze zonen nog jongens,
waar wij als Christenen niet in verdrukking gebracht zullen worden vanuit links-socialistische of
islamitische hoek en waarin kinderen Gods die ietwat ‘anders zijn’ nog gewoon ter aarde komen en
niet geaborteerd worden.
We kunnen concluderen dat Urk in dit geval in positieve zin een vreemde eend in de bijt is want Urk
is misschien wel één van de laatste plekken in Nederland waar dit toekomstbeeld geen utopie is. We
staan de komende raadsperiode voor de uitdaging om Urk Urk te laten blijven ondanks de ferme
bevolkingsgroei en vreemde invloeden in de vorm van toestroom van arbeidsmigranten en
statushouders.
Voorzitter, de kadernota 2018 die voor ons ligt stemt mij positief over, in ieder geval op korte
termijn, mijn eerder uitgesproken toekomstbeeld. Uiteraard heb ik enkele kritische kanttekeningen
maar deze zal ik gedurende mijn betoog duidelijk maken. Het doet me goed te zien dat er zoveel
aandacht besteedt wordt aan de lokale cultuur en historie. Ik heb hierbij echter wel een paar
kanttekeningen. In het voorwoord wordt vermeld dat er gestreefd wordt naar een mooi museum
maar letten we er wel op dat het museum minder afhankelijk zal moeten gaan worden van
subsidies? Ook het in stand houden van het palenscherm komt aan bod. Dat het palenscherm moet
blijven bestaan is uiteraard een gegeven maar wordt het niet eens tijd om alle stukken palenscherm
van kunststof te vervaardigen want cultuuraspecten kunnen ook duurzaam, en daarmee op de lange
termijn goedkoop, behouden blijven. Voorzitter, wat ik vooral onbenoemd vind met betrekking tot
de cultuurhistorie is de aandacht voor onze cultuurhistorie in het onderwijs want het kennen van de
eigen geschiedenis is een wezenlijk onderdeel van het behouden van de eigen cultuur.

Laten we dan inderdaad onze cultuur de verbindende factor laten blijven in onze gemeente.
Uiteraard is regionale samenwerking goed waar nodig maar laten we de negatieve beïnvloeding van
buitenaf zoveel mogelijk weren en van onze eigen kracht uitgaan. In de laatste raadsvergadering
hebben we een interpellatiedebat gevoerd over de huisvesting van arbeidsmigranten. Hierin waren
de meeste partijen vrij stellig: probeer deze groep zoveel mogelijk te weren uit de dorpskern maar
vooral uit woningen die toe horen te komen aan onze eigen bevolking. Ik roep het college op iets met
deze oproep van verschillende partijen te doen. Plaats waar mogelijk arbeidsmigranten en
statushouders zover mogelijk buiten de dorpskern van onze gemeente. Mijn boodschap is in het
geval van het opvangen van statushouder daarom ook wederom: als we ze toch van hogerhand op
moeten vangen probeer hen dan zoveel mogelijk op te vangen zonder gebruik te maken van
woningen die toekomen aan onze eigen bevolking.
Voorzitter, in het voorwoord wordt ook aangegeven dat er dichter bij de burger gestaan wil worden
dan voorheen. Ik hoop van harte dat dit geen symboolpolitiek betreft maar dat er inderdaad vanaf nu
dichter bij onze burgers zal worden gestaan. Met de motie die vandaag ingediend wordt voor
ruimere openingstijden van het gemeentehuis wordt er wat mij betreft een goede eerste stap gezet
in het waarmaken van dit punt. Ook de overige signalen die uit de kadernota naar voren komen zoals
het openen van aparte loketten voor bijvoorbeeld het verstrekken van vergunningen stemt mij
hoopvol.
Voorzitter, ik citeer uit het voorwoord: “We staan de komende jaren voor een enorme uitdaging waar
het gaat om klimaat” Uiteraard hebben we de opdracht om als goed rentmeester om te gaan met
wat ons toevertrouwd is maar helaas moeten we ook op Urk aan de doorgeslagen klimaatwaanzin
geloven. Ik wil wethouder Post Jr. oproepen om in het proces van de energietransitie vooral te
denken aan de gevolgen voor de burger en de zorgen van de burger op de eerste plaats te zetten en
op deze wijze dan helaas toch maar gedwongen de linkse milieuagenda om te zetten in beleid.
In het voorwoord wordt ook vermeldt dat er zal blijven worden geïnvesteerd in onderwijshuisvesting.
Kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben moeten die zoveel mogelijk dicht bij huis en
school krijgen. Nu is mij ter ore gekomen dat de Zwolse Obadjaschool een nevenvestiging wil
vestigen op Urk. Echter, de onderwijsinstelling stuit op weerstand van het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk terwijl het landelijke samenwerkingsverband van de
Obadjaschool ingestemd heeft met een nieuwe locatie op Urk. Het komt er op neer dat De Raad van
State nu mag gaan beslissen wie er gelijk heeft. Mijn vraag is hoe staat het college hierin en kan het
college hierin misschien bemiddelen aangezien het ons toch meer dan handig lijkt dat meerdere
kinderen, met de opening van een vestiging op Urk, niet meer bijna dagelijks de gang naar Zwolle
zouden hoeven maken. Als partij zijnde streven wij naar passend onderwijs voor alle groepen in onze
gemeente. Vandaar ook mijn oproep aan het college om positie te kiezen omtrent de komst van een
nevenvestiging van de Obadjaschool naar Urk, want ook hiermee wordt weer een groep kinderen
ontzettend geholpen.
Urk groeit! Deze zinsnede is een goede samenvatting van de uitdagingen die we als gemeente zijnde
de komende raadsperiode het hoofd zullen moeten bieden. Dit zal zowel op economisch gebied,
sociaal gebied en op het gebied van woonvoorzieningen een uitdaging gaan worden. Dit wordt een
moeilijke opgave maar ik heb al het vertrouwen in het feit dat het college deze moeilijkheden zal
overwinnen. Uiteraard is hier al een grote stap in gezet door de ontwikkeling van Schokkerhoek.
De verandering in het sociaal domein krijgt steeds meer vorm en inhoud. Het sociaal domein is op
Urk de laatste jaren van onverminderd hoog niveau gebleven ondanks de landelijke bezuinigingen.
Vooral onze ouderenzorg is van hoog niveau, wat we uiteraard ook te danken hebben aan onze vele

vrijwilligers. Er zijn ook stappen te maken maar het IJslands preventiemodel is een bewezen methode
die hier hopelijk aan bij gaat dragen.
Voorzitter, economisch gezien gaat het onze gemeente voor de wind; wat in de kadernota maar weer
eens benadrukt wordt op bijna alle vlakken. De vraag die dan echter altijd bij mij opkomt, is de
volgende: stel ons land treft een nieuwe crisis, wat zullen dan de prioriteiten zijn? Kan de OZB dan
nog wel bevroren worden vanaf 2019 zoals vermeld wordt in deze kadernota of zullen de tekorten
dan worden verhaald op de burger? Het doet me voor nu echter erg goed dat de verwachting is dat
de OZB vanaf 2019 bevroren kan worden. Uiteraard is lastenverlaging voor de burger het streven
maar gezien de situatie waarin Urk zich bevindt kan ik niets anders dan lof uiten voor dit besluit om
de OZB vanaf 2019 in ieder geval niet nog hoger te laten worden voor de burger.
Het feit dat de het verder diversifiëren van de economie is opgenomen als opgave in de kadernota is
uiteraard geen goed teken voor de visserij maar helaas wel broodnodig. Uiteraard moeten we blijven
vechten voor het behoud van onze visserij. De huidige ontwikkelingen in deze sector, waarbij
gedacht kan worden aan een stijgende olieprijs, de discardban en het pulsverbod, die aangestuurd
worden door de linkse milieuagenda, leveren echter een niet al te positief toekomstscenario op voor
deze sector. Het is daarom erg verstandig een parallel traject te starten waarin onze economie
gediversifieerd wordt om zo mogelijk toekomstige moeilijkheden rondom de visserij op te kunnen
vangen. Zo is de Urker economie zeker toekomstbestendig.
Voor de rest hoop ik vooral dat er kritisch zal blijven worden gekeken naar de uitgaven op vooral het
gebied van subsidieverstrekking ondanks dat het onze gemeente financieel voor de wind gaat. Ook
moet het me van het hart dat er in de kadernota veel gesproken wordt over ‘ondernemerschap
stimuleren’ terwijl er pas weer bedrijfsgrond beschikbaar komt wanneer het nieuwe industrieterrein
geopend zal worden; dan zijn we toch al aardig ver in deze raadsperiode. Er bestaat dus een gat van
enkele jaren waarin ondernemers nauwelijks bedrijfsgrond tot hun beschikking kunnen krijgen
binnen onze gemeente. Had hier niet eerder op geageerd moeten worden? Ook heb ik mijn
bedenkingen over het centrale busplein. Ik zou graag van de wethouder willen horen of de kosten
van deze toch wel grote verandering wel opwegen tegen de voordelen die er uit de realisatie van een
centraal busplein voortvloeien.
We kunnen concluderen dat de kadernota goed in elkaar zit en financieel strak dichtgetimmerd is.
Voorzitter, wat ik het college nog wel wil meegeven, werk regionaal samen waar nodig maar ga
vooral uit van eigen kracht met de kennis en kracht van onze eigen mensen. Ook van het feit dat
onze economie zich ontwikkeld tot een zandloper economie kan toch ook wel van gebruik gemaakt
worden. Mijn oproep aan het college is om, in samenwerking met de Urker bedrijven, te proberen de
kennis binnen onze gemeentegrenzen te behouden en probeer deze kennis met de arbeidskracht te
bundelen. Ik ben er stellig van overtuigd dat onze economie in combinatie met ons arbeidsethos op
die manier tot grote hoogten zal stijgen.
Tevens heb ik nog een oproep aan wethouder Post. De PVV is landelijk toch de tweede partij van
Nederland qua zetels. Ik heb korte lijntjes met de Tweede Kamer fractie, maak hier gebruik van.
Waar van de landelijke partijen die in onze raad vertegenwoordigt zijn het CDA en de ChristenUnie
gebonden zijn aan een strak dichtgetimmerd coalitieakkoord met de liberalen van VVD en D66
hebben wij net als de SGP alle vrijheid altijd voor de visserij te stemmen.
Voorzitter, tot slot, via deze weg wil ik mijn collega’s ook bedanken voor de open benadering die zij
getoond hebben ten opzichte van mijn partij waar mijn partij elders in het land veelal verketterd
wordt. Ook dit siert Urk. Ik wil het college de komende periode veel wijsheid en succes toe wensen in
de uitoefening van hun ambt. Ik dank u.

