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CULTUUR

Joods-Christelijke traditie
Wij zijn een partij die streeft naar een samenleving die gebouwd is op Joods-Christelijke tradities en normen en
waarden; deze willen wij, ook op Urk, behouden.

Behoud Urker cultuur
De Urker cultuur is uniek, deze koesteren wij en willen we doorgeven aan de volgende generaties. Urk groeit en dat
is positief, maar de lokale eigenheid kan uit het oog worden verloren. Het kennen van de eigen geschiedenis is een
wezenlijk onderdeel van het behouden van de Urker cultuur. Daarom willen wij meer aandacht geven aan de lokale
Urker geschiedenis en cultuur op zowel de basisscholen als op het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door het
ontwikkelen van lespakketten. Hiermee willen we Urker jongeren stimuleren om de geschiedenis van Urk te leren
en te kennen. Het museum en de scholen zullen hierin een prominentere rol moeten gaan spelen. We moeten onze
jeugd ervan bewust maken dat ze opgroeien in een uniek stukje Nederland dat zij moeten blijven koesteren. Het
project DURF kan hier ook een leidende rol in spelen.

Ambassadeur Urker cultuur
Wij willen dat er tweejaarlijks een ambassadeur van de Urker cultuur benoemd wordt, een ceremoniële functie die
dient ter promotie van de materiële en immateriële cultuur.

Museum
Het museum is essentieel in het kenbaar maken van onze Urker historie en verdient een prominentere plek in de
Urker samenleving. Vanuit de gemeente 1 fte beschikbaar stellen voor het opstellen van een langetermijnvisie
gemeente Urk t.o.v. cultuur en het museum hierin meenemen. Informatie uit de Urcker Kronieken ook tastbaar
terug laten komen in het Urker museum.

Stichtingen en verenigingen
Het Urker landschap aan stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor cultuurbehoud en/of het uitdragen van
onze historie, is gefragmenteerd. De gemeente moet een faciliterende rol gaan vervullen in het bundelen van de
krachten van de vele stichtingen en verenigingen die zich in onze gemeente bezig houden met onze cultuur en
geschiedenis. Samen zullen deze verenigingen en stichtingen professioneler en effectiever kunnen werken. In de
afgelopen raadsperiode hebben wij een eerste aanzet gegeven door de opdracht te geven een overzicht te maken
van alle stichtingen en verenigingen en de behoeftes die zij hebben in kaart te brengen (bijvoorbeeld qua aanwas
vrijwilligers). De gemeente moet een overkoepelende organisatie faciliteren die de krachten gaat bundelen.

De Urker cultuur naar buiten toe
Veel buitenstaanders hebben vooroordelen over Urk en dit wordt de laatste tijd alleen maar aangewakkerd door
de standpunten en beleidsvoering van bepaalde partijen. Tevens spelen de media en landelijke coalitiepartijen
een zeer kwalijke rol als het aankomt op het hebben van een negatieve fascinatie voor Urk, vooral als het op de
coronacijfers en het coronabeleid aan komt. Het is belangrijk dat de Urker gemeenschap en daarmee de
gemeenteraad zich naar buiten toe profileert op de sterke kanten die onze cultuur kent zoals het sterke
arbeidsethos, de mate van saamhorigheid, het omzien naar elkaar en het doorzettingsvermogen van de bevolking.
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Monumenten
Monumenten zijn visuele vertegenwoordigers van onze lokale geschiedenis en daarmee onze cultuur. Monumenten
en musea moeten daarom gekoesterd worden. Goed onderhouden monumenten zijn ook een aantrekkingskracht
voor het toerisme. Onze monumenten verdienen meer zorg. Recent zijn een aantal monumenten grondig opgeknapt
maar van ons mag dit vaker gebeuren.

Urker taal & bibliotheek
Urker taal: een taal die leeft verandert constant maar we moeten wel proberen het Urkers in stand te houden. De
bibliotheek en SCAB dragen bij aan het in stand houden van literaire aangelegenheden, hier moeten we als
gemeente in faciliteren waar nodig en zorgen dat elke Urker een plek heeft waar hij of zij terecht kan wat betreft dit
onderwerp. Stichtingen zoals SCAB en de bibliotheek moeten een afspiegeling zijn van de gehele Urker bevolking.
De bibliotheek moet voor elke Urker een ontmoetingsplek kunnen zijn. Op dit moment is de bibliotheek echter te
beperkt in middelen om een breed aanbod te kunnen bieden.
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VISSERIJ

Desastreuze maatregelen
Door desastreuze maatregelen vanuit de EU en een steeds meer krimpend visgebied door de bouw van
windmolenparken verkeert de visserij in zwaar weer. Het pulsverbod was ook een verwoestende klap voor onze
vissers. Onze lokale economie wordt direct en indirect geraakt indien de visserij in zwaar weer verkeert. Veel
negatieve maatregelen en factoren lijken op dit moment samen te komen. Als gemeente Urk moeten we een
strategie gaan ontwikkelen hoe we hier op gaan anticiperen.

Lobby
Er moet een visserijlobbyist aangesteld worden vanuit de gemeente Urk. De lobby zou al geslaagd zijn als de
innovatie in de visserij (bijv. duurzame ontwikkelingen en natuurbehoud, de visserij loopt hierin voorop met de
MDV-schepen en inzet op afbreekbare alternatieven voor nettenpluis) aan de buitenwereld kenbaar gemaakt kan
worden en richting de beleidsbepalers in de EU.

Invloed windmolenparken
Tevens is het goed een lobby te starten voor het onderzoeken van de invloed van windmolenparken op de natuur
en zeegronden.

Beeldvorming visserij
De beeldvorming in de media en bij het grote publiek is volledig anti-visserij, dit moet omgedraaid worden. Eenheid
creëren onder vissers en werken aan externe beeldvorming is de enige mogelijkheid om de sterke lobby van de
NGO’s en milieuclubs te verslaan, zij bepalen op dit moment de beeldvorming richting het grote publiek en de EU.
Visserij staat niet op de radar van het grote publiek als het op positieve aandacht voor innovatie en duurzaamheid
aankomt. Er moet begrip gekweekt worden bij tegenstanders door de innovatie te tonen aan de buitenwereld en
hen mee te nemen in de duurzame ontwikkelingen.

Wethouder visserij & maritiem
Wij willen de portefeuille wethouder economische zaken opsplitsen naar een wethouder maritiem & visserij en een
wethouder economische zaken. Op deze manier gaat er meer aandacht uit naar beide beleidsterreinen. De focus ligt
nu vaak op visserij vanwege de problemen in deze sector. Tegelijkertijd verdient deze sector juist daarom de juiste
aandacht. Anderzijds sneeuwt de economie buiten de visserijsector om op dit moment erg onder door de aandacht
die naar de visserijsector uit gaat vanuit de portefeuille economische zaken. De opsplitsing zal er voor zorgen dat
beide beleidsterreinen de aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Subsidie jonge vissers
Jonge vissers krijgen nauwelijks de kans een eigen vissersbedrijf te starten vanwege de hoge instapdrempel. Van de
subsidie ‘jonge vissers’ wordt nauwelijks gebruik gemaakt vanwege alle haken en ogen die hier aan verbonden zijn.
De subsidie staat zelfs sinds 2020 niet meer open. Hierin ligt een rol voor de gemeente Urk om bij de overheid te
vechten voor een soepelere houding wat betreft deze subsidie en de daaraan verbonden regelgeving.

Toegankelijkheid Europese havens
Betere toegankelijkheid voor Urker vissers in Europese havens bewerkstelligen: vaak worden Urker vissers
tegengewerkt in buitenlandse havens.

Nautisch onderwijs
Het nautisch onderwijs is van essentieel belang voor een goede doorstroom naar de visserijsector. In de visserij is
steeds minder instroom van Nederlandse en/of Urker vissermannen waardoor de vooral grotere kotters een
gedeeltelijke buitenlandse bemanning nodig hebben. Wij willen onze jeugd aansporen weer te kiezen voor het
nautisch onderwijs zodat onze vissersvloot en met name ook de kennis en innovatie behouden blijft. Nautisch
onderwijs is een belangrijke factor voor het behouden van de visserij, dit moet zeker gestimuleerd worden onder
Urker jongeren.
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TOEKOMST

Grondverwerving
We moeten tijdens de komende raadsperiode al gaan voorsorteren op de verwerving van meer grond. Voor de
volgende verkiezingen in 2026 moet er weer een plan liggen, of in ieder geval een visie, voor een volgende
woonwijk zodat we de immense groei het hoofd kunnen bieden en voorop lopen op eventuele vertragingen in de
Zeeheldenwijk. De borging van grondverwerving moet voor een hele lange periode vooruit gepland worden
(bijvoorbeeld 50 jaar). Met alleen de derde brug en de Zeeheldenwijk waren we al minstens 10 jaar te laat.

Nutsvoorziening
Betere voorsorterende toekomstvisie voor de nutsvoorziening van Urk. De situatie waar we nu in beland zijn
waardoor bedrijven op immens hoge kosten gejaagd worden door het stroomtekort mag niet meer voorkomen.

Lokaal klimaatbeleid
Op Urk hebben de zittende partijen te lang meegedaan aan het volgen van het landelijke klimaatbeleid. Zelfs de
rechtse partijen hebben hier op Urk in voorop willen lopen. Wij willen hier zoveel mogelijk weerstand tegen bieden.
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ECONOMIE, WERKGELEGENHEID & FINANCIEN

Ondernemers vooruit helpen
In de afgelopen vier jaar hebben wij het vaak spaak zien lopen tussen onze ondernemers en de gemeente. De
gemeente moet ondernemers met raad en daad faciliteren. Ondernemers moeten vooruit worden geholpen, in
plaats van in de weg gezeten door de gemeente. De gemeente mag ook best wat toegankelijker worden ten opzichte
van onze ondernemers, vooral ten opzichte van onze ondernemers die in niet-visgerelateerde economie
ondernemen.

Droge en natte industrie
Wij willen dat er een betere scheiding aangebracht wordt tussen de droge en de natte industrie. Dit draagt bij aan
een uniforme uitstraling van het industrieterrein. Tevens willen we dat er op de lange termijn nagedacht gaat
worden over de plaatsing van bedrijfslocaties en de transportbewegingen van en naar het industrieterrein. Het is
voor transportbedrijven bijvoorbeeld beter om dichter bij de A6 een bedrijfslocatie te krijgen, hier is meer ruimte
en het vermindert tevens het aantal transportbewegingen richting de bebouwde kom. Voor bedrijven met veel
werknemers die op locatie werken is het juist weer handiger hun bedrijfspand dichter bij de bebouwde kom van
Urk te hebben zodat werknemers zich dicht bij de bebouwde kom bevinden.

Buitendijkse haven
De buitendijkse haven moet ook een overslaghaven worden. Hiervoor moet gelobbyd worden bij de provincie. Er
moet duidelijk gemaakt worden dat door de enorme transportbewegingen van en naar Urk en de Noordoostpolder
de buitendijkse haven een overslaghaven moet worden.

Haventerrein & evenementen
Het haventerrein moet opengesteld worden voor allerlei activiteiten, ook voor niet-visserijgerelateerde
evenementen. Tevens willen wij betere ondersteuning vanuit de gemeente voor evenementen, de
verantwoordelijkheid hiervoor wordt te vaak bij individuele ondernemers gelegd die daarvoor misschien wel niet
eens de slagkracht hebben. Als de gemeente evenementen wil op bijvoorbeeld feestdagen moet zij een faciliterende
rol spelen in het bundelen van krachten van ondernemers om evenementen te organiseren en indien nodig
bijspringen.

Junior ondernemerskoepel NOP & Urk
De gemeente moet een faciliterende rol op zich nemen in het opzetten van een junior ondernemerskoepel Urk &
NOP waarin kennis gedeeld kan worden.

SOAD
Er mag wat ons betreft structurele financiële steun toegezegd worden aan Stichting SOAD vanuit de gemeente.

Toerisme
Hoever willen we gaan met toerisme? Wij willen dat de gemeente een strategie opzet om een bepaald type toerist
aan te trekken die ook daadwerkelijk bijdraagt aan de lokale economie. Urk trekt op dit moment vooral
dagjesmensen aan terwijl dagjestoeristen veel te weinig opbrengen voor de lokale economie. Een toerist die langer
blijft draagt meer bij aan de lokale economie. Langduriger toerisme krik je op door voorzieningen in de omgeving te
creëren waardoor toeristen langer blijven. De gemeente moet een leidende rol nemen in het steunen van
initiatieven vanuit Urker bevolking voor het creëren van een kwalitatiever aanbod voor toerisme, bijvoorbeeld als
het gaat om fiets- en waterattributenverhuur.

MTB-route
Er mag wat ons betreft vanuit de gemeente structurele middelen toegezegd worden aan het onderhouden van de
mountainbikeroute.
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Faciliteiten partners
Meer faciliteiten bieden aan internationale partners die vrachtwagens naar ons toesturen door bijvoorbeeld in de
nabijheid van de A6 een groot parkeerterrein te realiseren met voorzieningen voor de vrachtwagenchauffeurs
(zoals ook omschreven in paragraaf BEREIKBAARHEID, INFRASTRUCTUUR & OPENBAAR VERVOER).

Diversificatie economie
De diversificatie van de economie moet hoog op de agenda staan zodat er ook grotere bedrijven van buiten Urk
aangetrokken kunnen worden, zo houden we hogeropgeleiden en kennis ook op Urk. Urk moet zich voorbereiden
op een economie die minder afhankelijk is van de visserij en meer gericht is op de internationale handel. Tevens
moet Urk zich ook in andere bedrijfstakken gaan mengen om een grote speler te blijven qua economische
vooruitgang.

Bouw basisscholen
Eerder voorsorteren op de bouw van basisscholen: vaak worden basisscholen op Urk te laat gebouwd terwijl de
demografie van bepaalde wijken daar wel al eerder om vraagt. Betere voorzieningen treffen wat betreft de bouw
van scholen en speellocaties gelijktijdig met de bouw van woonwijken.

‘Rode loper’ beleid
De huidige coalitie pretendeert een rodeloperbeleid te hanteren voor ondernemers maar in de praktijk valt dit
tegen. De gemeente en ondernemers communiceren vaak alleen met elkaar als er problemen zijn en vaak wordt er
te laat ingesprongen op problemen die bedrijven hebben (bijvoorbeeld qua grondtekort) en daardoor vertrekken.

Vergunningsverstrekking & toewijzing bedrijfsgrond
Snellere vergunningen-verstrekking voor Urker ondernemingen en toewijzing grond nieuwe
industrieterrein.

Ondernemerschap stimuleren
Alle kleine/startende ondernemers moeten de ruimte krijgen van vanuit de gemeente zich te kunnen ontwikkelen
binnen onze gemeente. Alle initiatieven die ondernemers opzetten moeten door de gemeente worden
gestimuleerd, er moet dus sprake zijn van vrij ondernemerschap binnen onze gemeente.

Multifunctioneel sportcomplex
Er moet in de komende raadsperiode nagedacht gaan worden over de bouw van een multifunctioneel
sportcomplex.

Lobby richting provincie
Betere samenwerking met provincie bewerkstelligen door aanstellen lobbyist richting provincie om invloed uit te
oefenen op grote projecten zoals buitendijkse haven en het verkrijgen van extra grond voor woningen en industrie.

Bedrijfsleven op scholen
Bedrijfsleven actiever integreren op scholen zodat de jeugd vroeg kennis maakt met ondernemen in de praktijk en
niet alleen uit schoolboeken.

Stageplaatsen jongeren
Het is voor jongeren moeilijk een stageplek te vinden op Urk. De gemeente Urk moet de Urker bedrijven
stimuleren tot het creëren van voldoende stageplekken voor zowel praktisch-opgeleide jongeren als
hogeropgeleide jongeren.

Werkgelegenheid hogeropgeleiden stimuleren
De gemeente Urk moet de werkgelegenheid voor hogeropgeleiden stimuleren; hier zijn op dit moment te weinig
arbeidsplaatsen voor in onze gemeente. Deze groep gaat nu meestal buiten Urk werken; als we deze kennis binnen
onze gemeentegrenzen houden kunnen we onze economie naar een nog hoger niveau tillen. De gemeente moet een
bewustwordingsrol op zich nemen richting het bedrijfsleven om duidelijk te maken dat we als gemeente profiteren
van het binnen onze grenzen houden van kennis.
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BESTUUR

OZB
Wij willen dat de OZB de komende jaren niet zal stijgen.

Bevolkingsraadpleging
De gemeente organiseert vanaf nu over gevoelige en ingrijpende onderwerpen een referendum, bijvoorbeeld over
de komst van een hotel naar Urk.

Hondenbelasting verlagen
Wij willen dat de hondenbelasting verlaagd wordt en dat de inkomsten die uit de hondenbelasting gederfd
worden ook daadwerkelijk besteed worden aan voorzieningen voor de hondenbezitter.

Efficiënter en effectiever gemeentebestuur
Wij willen streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk gemeentebestuur & ambtenarenapparaat.

Externe inhuur
Zo weinig mogelijk (dure) externe inhuur voor gemeentelijke activiteiten. Tevens moet er bij externe inhuur eerst
gekeken worden of de kennis en het specialisme niet binnen Urk zelf voorhanden is.

Openingstijden gemeentehuis
Wij willen dat het gemeentehuis weer geopend wordt zonder dat er een afspraak gemaakt hoeft te worden voor
bezoek. Tevens willen we dat het gemeentehuis standaard geopend is op zaterdagmorgen.

Subsidieoverzicht website
De gemeente moet een duidelijk overzicht maken op haar website waar onze bewoners terug kunnen vinden welke
acties ze kunnen doen qua subsidieaanvragen. De subsidies bestaan dus moet er ook gebruik van gemaakt worden.

Contact bedrijfsleven
Het contact met het bedrijfsleven door het college moet veel intensiever zodat de gemeente kan ageren op
ontwikkelingen in de economie. Het college ziet ontwikkelingen vaak niet aankomen door karig contact met het
bedrijfsleven. Wij willen een ontwikkelingscommissie opstellen vanuit de gemeente om te praten met ondernemers
en kopstukken van de samenleving en het bedrijfsleven.

Netwerkopbouw
De gemeente moet meer investeren in netwerkopbouw. Er moet een beleidscommissie opgesteld worden vanuit de
gemeente die aan netwerkopbouw gaat doen door middel van het uitnodigen van regionale en landelijke
kopstukken naar onze prachtige evenementen. Urk in wintersferen kan bijvoorbeeld gebruikt worden om contact
te zoeken met regionale kopstukken en hen het mooie van Urk te laten zien maar tegelijkertijd ook de problemen
die we ondervinden kenbaar maken. Bezoekers van de evenementen moeten hier verder niks van merken zodat het
geen politiek feestje wordt.

Communicatie vanuit de gemeente
Betere en kortere communicatielijnen vanuit gemeente richting burgers en ondernemers: de communicatie vanuit
het gemeentehuis is vaak ondermaats.
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WONEN & LEEFBAARHEID

Aanbod ouderenwoningen
Het aantal huurappartementen en/of aangepaste huurwoningen waar ouderen in kunnen trekken is te laag en er
zijn te lange wachtlijsten voor zulke woningen.

Starterslening
Een oplossing voor starters om toch een woning te kunnen kopen in de toekomst is om de starterslening vanuit de
gemeente Urk te verhogen. De huidige maximale starterslening bedraagt slechts €37.000.

Indeling nieuwbouwwijken & diversiteit woningaanbod
De nieuwbouwwijken beter indelen qua type woningen welke de Urker inwoners qua demografie op dat moment of
in de nabije toekomst nodig hebben. Om de diversiteit van het woningaanbod te kunnen waarborgen is er volume
nodig, daarom moeten we tevens randvoorwaarden per woningcategorie scheppen richting de toekomst.

Onderhoud dorpskern
De schoonheidscommissie/leefbaarheidscommissie in ons dorp meer bevoegdheid geven voor een betere
uitstraling van onze dorpskern. Budget vrijmaken voor extra onderhoud dorpskern, zoals monumentenzorg en
feestelijke aankleding in openbare ruimte bij feestdagen en/of feestgelegenheden.

Afvalinzameling
We beginnen gelijk na de verkiezingen met voorzieningen zodat plastic afval niet meer over straat zwerft (door de
plastic zakken) en op de langere termijn willen we voor de plastic inzameling een extra container per huishouden
(in de wijken waarvoor hier de ruimte is). Tevens willen we dat er verzamelpunten gecreëerd worden voor
recyclebaar afval op centrale plaatsen in het dorp.

Verenigingen afvalinzameling
Bij voldoende belangstelling van de verenigingen: mogelijkheid te onderzoeken of verenigingen de PMD-zakken op
kunnen halen voor extra verenigingsinkomsten.

Verkoop woningen aan Urkers
Woningen in de Zeeheldenwijk mogen alleen verkocht of verhuurd worden aan Urkers of Urkers uit de
Noordoostpolder die terug willen keren.

Bouwen op eigen initiatief
Meer betaalbare starterswoningen: we willen de mogelijkheid kunnen bieden aan groepen starters om mee te loten
met de gronduitgifte om zelf met projectontwikkelaars en/of aannemers om tafel te kunnen gaan en een woonblok
te ontwikkelen.

Sociale huur & huurkoopwoningen
Meer sociale huurwoningen beschikbaar stellen in de nieuw te bouwen zeeheldenwijk. Tevens streven naar het
ontwikkelen van meer huurkoopwoningen: de huidige woningmarkt vraagt hierom.

Woningverloting
Eerlijke woningverloting van de nieuw te bouwen woningen: regie blijft bij de gemeente zodat iedereen gelijke
kansen krijgt.

Derde strand
In de nabije toekomst een derde strand realiseren. Bij het plan voor de aanleg van de buitendijkse haven is ook
rekening gehouden met de aanleg van een eventueel derde strand. Onze bevolkingsgroei vraagt voor meer
strandoppervlakte in de komende vier jaar.
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Groenonderhoud & groen nieuwe wijken
Groenonderhoud moet echt beter, door bezuinigingen is het budget daarvoor nu karig. Wij willen dat hier niet meer
op bezuinigd wordt. Actiever handelen op klachten burgers wat betreft groenonderhoud/voorziening, buurt ook
betrekken bij onderhoud. Pleiten voor meer groen in nieuwe wijken.

Huisvesting statushouders
Het vluchtelingenprobleem is ook een lokaal probleem, wij willen dat er geen voorrang meer gegeven wordt aan
statushouders, vanuit landelijke regelgeving is dit ook niet meer verplicht. De opname statushouders zorgt voor
verpaupering van wijken en verstoort onze cultuur. Indien we verplicht worden toch op te nemen:
bevolkingsopbouw Urk (gezinnen & christelijk) als uitgangspunt nemen, overeenkomstig met Urker demografie.

Geen zonnevelden
Wij willen dat er geen zonnepanelen op landbouwgrond of bedrijfsgrond geplaatst kunnen worden. Tevens willen
we dat er een verbod komt op subsidie voor zonnepanelen op landbouw- en bedrijfsgrond.

Bouwen oude stijl
Bouwen in oude stijl terug, hier worden al stappen in gemaakt voor de nog te bouwen zeeheldenwijk.

Huisvesting arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten moeten op een nieuwe locatie buiten de dorpskern ondergebracht worden zodat woningen die
nu bezet worden door arbeidsmigranten weer beschikbaar zijn voor onze eigen bevolking. Uitzendbureaus
aansprakelijk stellen voor overlast, indien er overlast plaatsvindt wordt de arbeidsmigrant teruggestuurd naar land
van herkomst.

Zelfbewoningsplicht
Vanwege de grote woningnood willen wij een zelfbewoningsplicht instellen voor starterswoningen.

Speelgelegenheden jeugd
Meer budget vrijmaken voor de buurtvoorzieningen om nieuwe speelgelegenheden te creëren voor onze jonge
bewoners. Meer speelpleintjes in onze gemeente is een must voor de ontwikkeling van onze jeugd. Oudere
speelpleintjes op Urk mogen ook wel wat vaker opgeknapt worden. Eventueel kunnen de speelpleintjes opgeknapt
en/of ontwikkeld worden vanuit burgerinitiatief.

Speeltuin kinderboerderij
Semi-overdekte speeltuin creëren bij toekomstige nieuwe kinderboerderij

Outdoor sport
Extra outdoor sportmogelijkheden in de nieuwe Zeeheldenwijk creëren.

Verpaupering
Verpaupering door huisvesting van statushouders in nette woonwijken is aan de orde van de dag in de Gemeente
Urk. Statushouders kunnen prima in een verzamelgebouw geplaatst worden waardoor er geen verpaupering
ontstaat in de Urker woonwijken.

Kindvriendelijke zones
Wij willen bewerkstelligen dat er meer kindvriendelijke zones in onze gemeente komen.
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ISRAËL & INTERNATIONALE SAMENWERKING

Stichting Urk Internationale Samenwerking
De stichting Urk Internationale Samenwerking die in het leven geroepen gaat worden door onze ingediende motie
Stedenband Israëlische steden Gedera & Jeruzalem gaat zich actief inzetten om culturele en economische banden op
te bouwen met eerder genoemde steden. Voor ons is dit een eerste aanzet voor een uitgebreid netwerk aan
samenwerkingsverbanden met internationale partnersteden. Dit komt onze lokale economie ten goede. Als
Christelijk dorp liggen onze wortels in de Bijbel, het Woord van God. Daarmee zijn we in theologisch opzicht
onlosmakelijk verbonden met het land Israël en het Joodse volk. Wij willen in een tijd van verharding en verruwing
waarin het antisemitisme opkomt in de eerste plaats laten zien dat we een verbinding met Israël en het Joodse volk
voelen. Deze verbinding willen we actief zoeken en uitdragen. We denken dan niet alleen aan financiële
verbeterpunten maar ook vanuit een theologisch vertrekpunt.

Educatie
Holocausteducatie en educatie wat betreft onze lokale Tweede Wereldoorlog geschiedenis prominenter aanwezig
op de basisscholen en voortgezet onderwijs.

Startup nation
Startup nation Israël als voorbeeld op Urk in het klein implementeren qua beleid & open houding richting
ondernemers.
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HORECA

Aanbod horeca
Een divers aanbod aan horecagelegenheden, uitgaansgelegenheden en terrasruimte creëren.

Horeca & coronamaatregelen
Open met QR is voor ons niet open. Wij zijn fel tegenstander van een 3G- of 2G-beleid voor toegang tot de horeca.

Hotel met uitgaanscentrum
Wij willen dat de gemeente een hotel met een uitgaanscentrum (met eventueel een bowlingbaan en/of bioscoop)
op Urk faciliteert. Op deze manier is er ook alternatief vertier voor jongere jeugd.

Veiligheid
In de horeca moet er gefocust worden op veiligheid. Verantwoorde en veilige uitgaansgelegenheden zijn een must
voor onze jongeren.

Evenementen haventerrein
De gemeente moet een faciliterende rol innemen wanneer het aankomt op het samen met de horeca organiseren
van evenementen op het haventerrein voor diverse bevolkingsgroepen.

Verspreiding horeca
Wij vinden dat de horeca te veel verspreid door het oude dorp is. Wij willen dat de horeca op de lange termijn meer
geclusterd wordt in de richting van de haven met enige afstand tot woonhuizen.

Uitbreiding terrasruimte
De tijdelijk uitgebreide terrassen mogen permanent blijven staan, dit is ook nodig met onze groeiende bevolking.
Wij willen dat er meer een boulevardsfeer gecreëerd wordt, dit zorgt voor kwalitatieve groei van de horeca.
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ZORG

Ziekenhuis in de regio
We moeten ons blijven inzetten voor het realiseren van een volwaardig ziekenhuis in de regio, dit is van
levensbelang voor de Urker gemeenschap. Urk zou hier de samenwerking in op kunnen zoeken met de NOP om zo
betere zorgvoorzieningen voor beide gemeentes te realiseren.

Landelijke bezuinigingen
Handhaven goede ouderenzorg en jeugdzorg, ondanks bezuinigingen van de huidige landelijke coalitie. De zorg op
Urk is van een hoog niveau, dit moet gewaarborgd blijven, de aandacht voor de wethoudersportefeuille zorg &
sociaal domein mag voor ons dus onverminderd groot blijven.

Pleegzorg
Op Urk worden relatief veel pleegkinderen opgenomen. Pleegzorg is een mooi initiatief waarbij de pleegkinderen
een veilige en liefdevolle thuishaven krijgen waar naar hen omgekeken wordt. De gemeente moet een eventuele
toename van de pleegzorg actief stimuleren en ondersteunen.

Mantelzorg en vrijwilligers
Beloon vanuit de gemeente de mantelzorgers en vrijwilligers voor hun inzet.

Bewustwordingsprojecten drugs
Drugshandel en drugsgebruik horen niet thuis in onze gemeente. Wij willen onze jeugd, die de toekomst is van
onze gemeente, er van overtuigen dat zowel het verhandelen van drugs voor kort geld als het gebruiken van drugs
een negatieve invloed op zowel het individu als de gemeenschap heeft. Dit willen wij bereiken door middel van
bewustwordingsprojecten en IJslands preventiemodel
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VEILIGHEID

Wijkagenten
De wijkagenten zijn een essentieel onderdeel van het handhaven van de orde en veiligheid in onze gemeente. Wij
willen inzetten op het verkrijgen van extra wijkagenten in plaats van boa’s en toezichthouders.

Rondje Urkerveld
Wij willen dat er genummerde paaltjes geplaatst worden op de route van het gecreëerde rondje Urkerveld. Indien
er calamiteiten voorvallen in deze omgeving kan de benummering doorgegeven worden aan de hulpdiensten zodat
deze snel kunnen weten waar zij moeten zijn.

Burgerpreventie
Burgerpreventie stimuleren. De gemeente moet hulp bieden bij het opzetten van initiatieven en beschikbaar stellen
van hulpmiddelen.

Overlast arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten die overlast veroorzaken mogen wat ons betreft linea recta teruggestuurd worden naar het land
van herkomst, de uitzendbureaus hebben hierin een morele verplichting om onze gemeente leefbaar te houden.

Controle fietslichten
Strengere controle fietslichten. Vanuit de gemeenschap komen er ontzettend veel klachten over de grote
hoeveelheid fietsers zonder licht in onze gemeente, dit zorgt vaak voor risicovolle situaties. Wat ons betreft mag er
vanuit de gemeente ook gecontroleerd worden op fietsverlichting.

Sociale veiligheid vrouwen
Wij willen dat de sociale veiligheid voor vrouwen behouden blijft. Buiten onze gemeente is het aan de orde van de
dag dat vrouwen niet veilig over straat kunnen, dit soort taferelen moeten op Urk koste wat kost voorkomen
worden.

Islam
Wij willen het bewustzijn creëren in de Urker gemeenschap dat de islam geen religie is maar een totalitaire
ideologie die, met gebruik van geweld, uit is op totale wereldheerschappij. De vrijheden die wij nu gunnen aan de
islam zullen wij, als Christen zijnde, niet terug krijgen wanneer de islam de meerderheid gaat vormen.

Islamitische uitingen
Wij willen geen hoofddoeken, boerka’s, niqabs of andere islamitische uitingen in publieke functies zien, dus ook niet
bij werknemers/stagiairs op onze Christelijke basisscholen en het voortgezet onderwijs
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BEREIKBAARHEID, INFRASTRUCTUUR & OPENBAAR VERVOER

Kwaliteitsslag
Wanneer het aankomt op de bereikbaarheid van Urk zijn er nog kwaliteitsslagen te maken maar ook de interne
infrastructuur van Urk valt het een en ander aan te verbeteren, hierbij kan worden gedacht aan de veiligheid in het
verkeer en het tegengaan van te hoge snelheden in de bebouwde kom.

Verbinding Lelystad
Betere busverbinding met Lelystad: de rijtijden van lijn 149 naar de carpool zijn eind 2021 dermate aangepast dat
onze OV-verbinding met Lelystad in principe verwaarloosbaar te noemen is. De gemeente Urk moet zich sterk
maken voor een vaste verbinding met Lelystad.

Randweg
De aanleg van een rondweg rondom Urk is een must en moet er zo snel mogelijk komen, de urgentie hiervan moet
duidelijk gemaakt worden bij de provincie

Algehele verkeersveiligheid
Als partij willen we de algehele verkeersveiligheid verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van
de rotondes naar eenrichtingsverkeer voor fietsers en te snel rijden tegen gaan in het oude dorp. De
verkeersveiligheid willen we tevens verbeteren door meer uniformiteit in verkeersregels aan te brengen en voor de
veiligheid van onze kinderen meer drempels en zigzag patronen aan te brengen in het oude dorp (voor een
natuurlijke afremming van auto’s).

N50
N50 verbeteren, verbreden & aanpassen voor een betere verbinding van Urk met Oost Nederland. Hierin moeten
alle partijen in de Urker gemeenteraad die een provinciale en/of landelijke vertegenwoordiging hebben een rol
spelen.

Koppelmogelijkheden Schokland
Schokland wil met ontwikkeling Unesco werelderfgoed naar 200.000 bezoekers per jaar, hierin zien wij
koppelkansen. Wij willen voorstellen om een grootschalig parkeerterrein te ontwikkelen in de buurt van de A6 en
bussen laten rijden tussen Urk en Schokland vanaf dat parkeerterrein. Als Schokland zorgt voor het structurele
vervoer leggen wij als Urk zijnde het parkeerterrein aan. De parkeerdruk in de dorpskern wordt hier mee verlicht
en het parkeerterrein kan gelijk gebruikt worden als vrachtwagenparkeerplek en er kan een sanitair- en
horecagelegenheid voor de vrachtwagenchauffeurs gecreëerd worden.

Verhard bospad
Wij willen dat het hoofdpad in het Urkerbos volledig verhard wordt zodat het fietsverkeer richting S.V. Urk en de
verscheidene verenigingen ook door kan gaan in nattere weersomstandigheden.

Betere verbinding A6
Wij vinden dat er nog een kwaliteitsslag te maken valt als het op de verbinding van Urk met de A6 en daarmee
Lelystad aankomt. De aansluiting bij Lelystad en de randstad wordt steeds groter qua werk wat er daar door Urkers
gedaan wordt. Ook door de vele transportbewegingen wordt de Domineesweg steeds drukker. De Domineesweg
moet zo snel mogelijk aangepakt worden.

Wateroverlast
Wateroverlast in de Oranjewijk en bestaande wijken aanpakken.
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JONGEREN

Jongerenpartij
Wij kunnen concluderen dat wij als partij de afgelopen 4 jaar het meest de stem van de jongeren naar voren
gebracht hebben richting de gemeente. Alleen daarom was het al goed dat de PVV in de raad zat de afgelopen 4 jaar,
vooral in coronatijd, waarin de jongeren eigenlijk niets konden en zich niet gehoord voelden. We gaan met goede
moed richting de verkiezingen in 2022 en hopen dan ook weer, met een grotere fractie, de stem van onder andere
de jongeren te kunnen zijn.

Jongerengemeenteraad
Wij willen een jongerenraad instellen voor de leeftijd van 10 t/m 17 jaar: een vaak vergeten groep die wel onze
toekomst is. Men kan op deze manier hun stem laten horen en ideeën opbrengen waar we als gemeentebestuur ook
weer wat mee kunnen. De jeugd krijgt op deze manier ook de kans zich verkiesbaar te stellen en maakt op deze
manier eerder kennis met de lokale politiek.

Jongeren & wonen
In de nieuw te bouwen wijken moeten de jongeren en starters centraal staan, zij moeten een woning kunnen kopen
of huren voor de juiste prijs-kwaliteit verhouding.

Jongeren & ruimte startups
Gemeente moet jongeren die een kleine startup willen beginnen de ruimte geven om kleine kantoorruimtes te
huren (bedrijfsverzamelgebouw) op Urk, hier is op dit moment nauwelijks tot niet de mogelijkheid toe.

Jongeren & financiën
Een van de vragen die we het meest kregen en waar op de scholen nauwelijks aandacht aan besteed wordt: de
gemeente moet een programma ontwikkelen waarin men jongeren de eerste kneepjes en concrete zaken van het
ondernemen en omgaan met financiën aanleert, bijvoorbeeld hoe een belastingaangifte gedaan moet worden.

