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Beste vrienden van
ons mooie Urk,
Dankbaar presenteert Hart voor Urk zich in deze brochure.
Woensdag 21 maart 2018 hebben we weer gemeenteraadsverkiezingen en
mag u weer stemmen op uw eigen volksvertegenwoordigers. Hart voor Urk
was er de afgelopen jaren voor u en wil de komende vier jaar ook weer voor u
klaarstaan. Staan voor een maatschappij waar het veilig, leefbaar, gezellig en
gemoedelijk is. Wij zijn ons ervan bewust dat we dit niet alleen doen, maar
uiteraard onder de zegen van de Heere.
We hebben deze verkiezingen de slogan: Hart voor Urk “verbindt” gekozen. We doen
als partij nu acht jaar mee als coalitiepartner in de Urker gemeenteraad en we kunnen
zeggen dat Hart voor Urk binnen de Urker politiek een belangrijke verbindende partij is
geweest. We bedrijven politiek op een gezonde en frisse manier. Waar in het verleden nog wel eens
het “bin jie vor, dan bin ik tugen” klonk, heeft Hart voor Urk partijen aan het denken gezet om samen te
komen tot goede beslissingen voor onze gemeenschap.
Hart voor Urk heeft in de afgelopen 4 jaar diverse zaken gerealiseerd en zich sterk gemaakt voor onder meer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aankoop Schokkerhoek, waardoor in de toekomst ruimte is voor 1600 woningen en voorzieningen.
Speelplaats en duofiets voor Talma Haven en Het Dok.
Realisatie rotonde Rotholm/Toppad in 2018.
Herinrichting locatie Vuurbaak middels buurtparticipatie.
De ontwikkeling en realisatie van de Oranjewijk door participatie van Urker ondernemers.
Realisatie starterswoningen voor jongeren, zowel in de huur- als de koopsector.
Beperking lokale belasting door bevriezing OZB in 2020.
Voor alle soorten woningbezitters stimulering van zonnepanelen, mede door subsidieregelingen.
1,3 miljoen gereserveerd voor realisatie van de 3e brug over de Urkervaart.
Behoud van onze mooie Urker cultuur, onder meer door ondersteuning van de Nationale Dag van de Klederdracht
op 2 september 2017.
We hebben het hier over de afgelopen jaren,
en sommige zaken zullen nog worden gerealiseerd, maar we zijn nog niet klaar. Hoe ziet de
toekomst eruit als het aan Hart voor Urk ligt?
Waar kan Hart voor Urk voor u die verbindende
factor zijn in de Urker politiek? En welke personen zullen zich hier de komende jaren voor
inzetten? U leest het in deze brochure.

Een hartelijke verbindende groet,
Jan Koffeman
namens Hart voor Urk

Onze ouderen
Hart voor Urk verbindt de ouderen met de zorg. Op Urk
is een toenemende vraag naar seniorenwoningen en verzorgd wonen. Nieuwe ouderenhuisvesting zal ontwikkeld
moeten worden. Nieuwe initiatieven kunnen rekenen op
de steun van Hart voor Urk. Ook woningbouw in de sociale
sector heeft de aandacht van Hart voor Urk. ‘Onze eigen
(zorgbehoevende) burgers binnen ons dorp huisvesten’ is
het credo van Hart voor Urk.

Onze vrijwilligers
Urk is het visitekaartje van een participatiemaatschappij. Er wordt omgekeken naar elkaar. Hart voor Urk wil graag investeren in de vele vrijwilligers die dagelijks de raderen van onze samenleving in gang houden. Zij
zijn de kracht van onze samenleving. Hart voor Urk wil dat bijvoorbeeld
mantelzorgers zoveel mogelijk ontlast worden in hun zorg. Te denken
valt aan extra dagbesteding en het gebruik van een logeerhuis. Ook de
in het verleden door de overheid verstrekte financiële waardering voor
mantelzorgers moet weer in het leven geroepen worden.

Speciaal onderwijs

Jeugdzorg

Het krioelt op Urk van de kinderen. We zien er honderden dagelijks op weg naar de scholen. Als Hart voor
Urk willen we het onderwijs zoveel mogelijk faciliteren als het gaat om huisvesting. Bijzondere aandacht
hebben de kinderen die speciaal onderwijs nodig
hebben. Als Hart voor Urk willen we die kinderen ook
zoveel mogelijk verbinden met het onderwijs op Urk.
Zij voelen zich het veiligst in de vertrouwde omgeving van ons dorp.

Op Urk wonen veel jongeren,
Hart voor Urk heeft een groot
hart voor deze jongeren. Zeker
als sommige jongeren kampen
met problemen. Hart voor Urk
heeft hart voor de problematiek van deze jongeren op Urk.
Als we het hebben over de jeugdhonken, dan moet hier
blijvend gehandhaafd worden op naleving van de gemaakte
afspraken.

Genieten van de pracht van Gods schepping, dat is
wat we als Hart voor Urk zoveel mogelijk willen
bieden aan de bevolking. Wij zetten ons in voor
uitbreiding en het creëren van nieuwe natuurgebieden
en het groener maken van ons leefgebied.
Hart voor Urk verbindt met de natuur.




Albert de Borst

Centraal busplein
Het openbaar vervoer heeft de zorg van Hart voor Urk. Niet
alleen goede bereikbaarheid, maar ook op een veilige manier.
Hart voor Urk wil zich sterk maken voor een centraal busplein.
Dit plein zal het centrale hart zijn voor al het openbaar vervoer
op Urk. Inzet is kleine bussen binnen het dorp, grote bussen
buiten de dorpskern. Overvolle bussen dienen tot het verleden
te behoren. Inzet is een rechtstreekse lijndienst op Lelystad.
Hart voor Urk verbindt Urk met Lelystad!

Nieuwe natuur
Aan de noordzijde van Urk
wordt het Urkerbos uitgebreid met 35 hectare nieuwe
natuur. Hier komen nieuwe
fiets- en ruiterpaden die
vanaf de dijk naar de Vormtweg lopen. Hierdoor krijgen
we een aanzienlijke uitbreiding van de fiets- en wandelmogelijkheden. Hart voor Urk verbindt het fietspad langs de dijk met
de Vormtweg middels een overgang over de dijk!

Energiebesparing
Vanuit ons rentmeesterschap moeten we zuinig
omgaan met de natuur en de gehele aarde. Een
onderdeel waarin we ons kunnen verbeteren is
onze huisvesting. Energiezuinige voorzieningen
voor bestaande woningen wil Hart voor Urk stimuleren en faciliteren. Onze inzet is om energieneutrale woningen te realiseren.
Gasloos bouwen is de inzet voor nieuwe uitbreidingsgebieden.
Hart voor Urk verbindt duurzaam met lagere woonlasten.

Westgat
Een lang gekoesterde wens van Hart voor Urk is
het opwaarderen van het Westgat. Een in de loop
der jaren verpauperd gebied op ons industrieterrein. Door herinrichting wil Hart voor Urk zich
inzetten om het Westgat weer op te waarderen
naar een gebied waar het
prettig werken en
verblijven is.

Een deel van onze sportvoorzieningen is
geprivatiseerd, maar dat betekent wel dat ze
moeten voldoen aan de wettelijke eisen en goed
onderhouden worden. Hart voor Urk wil inzicht in wat er
met ons geld gebeurt en dat klachten over de staat van
het onderhoud definitief tot het verleden
gaan behoren. Desnoods doen we het weer
met alleen gemeentelijke sporthallen.





Derde brug

Economie

Er komt een derde brug over de
Urkervaart. Hiermee heeft Hart
voor Urk een verkiezingsbelofte
uit 2010 ingelost. Medio 2020
zal de brug gerealiseerd worden. De nieuwe brug verbindt
het Urker woongebied met de
nieuw te ontwikkelen Schokkerhoek. Een belangrijke verbinding met het bedrijventerrein
en de Domineesweg/A6.

Urk is de gemeente met het hoogste groeicijfer op economisch gebied. Urk is daarmee een voorbeeld van inzet
en doorzettingsvermogen. Als Hart voor Urk willen we die
groei faciliteren, onder meer door het beschikbaar hebben
van voldoende industriegrond. Hiervoor benodigde grenscorrecties moeten al in vroeg een stadium worden ingezet.
Hart voor Urk wil elke ondernemer optimaal ondersteunen. Als gemeente dienstbaar zijn, dat is de basis.
Op het gebied van de visserij zet Hart voor Urk zich ten
volle in om de pulsvisserij te behouden voor onze vissersvloot. Verder zal Hart voor Urk zich inzetten voor een
fulltime lobbyist visserij in Brussel, eventueel in samenwerking met andere visserijgemeenten om zo de visserijWe moeten niet blijven stilstaan, maar we moeten onze cultuur
belangen optimaal te kunnen dienen.
ook koesteren en behouden. De Urker cultuur is uniek, en die willen we als Hart voor Urk graag behouden. Belangrijk onderdeel is
de Urker klederdracht. Vorig jaar hebben we een motie ingediend
om de kennis van de Urker klederdracht te behouden. De komende periode willen we dit graag uitwerken. Ook ondersteunen we
activiteiten als de Urkerdag, Nationale Dag van de Klederdracht en
Urk in Wintersferen.
Wat betreft de vrijetijdsbesteding steunt Hart voor Urk het initiatief van WSV ‘Onder aan de Sluis’ tot het realiseren van een jachthaven in de Urkervaart om het nijpende probleem van ligplaatsen
in de Urker haven op te lossen.

Cultuur en vrije tijd



Voor het behoud van onze visserij is een goede lobby
voor de visserij van groot belang om zo draagvlak te
creëren bij andere EU lidstaten. Dit alles in het besef dat
de mens wikt maar God beschikt. Hart voor Urk
wil de visserij met de Europese politiek
verbinden.



Riekelt Bakker
(UK 48)
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Kandidatenlijst - Hart voor Urk - Lijst 4
1. Jan Koffeman, Voorland 16
2. Gerrit Post, Grindrug 7A
3. Leendert Hakvoort, De Akkers 27
4. Jelle Jonkers, Arianehof 15
5. Frans Lucas Brouwer, De Reede 19
6. Jan Meindert Keuter, Grote Fok 20
7. Albert de Borst, Oude Dijk 8
8. Sjaak de Boer, De Reede 42
9. Hendrik Bakker, Grindrug 7
10. Leendert van den Berg, Almerelaan 20
11. Lubbert Kaptein, Bonairestraat 27
12. Hendrik Koffeman, De Brug 9

13. Lub Kramer, Foksdiep 63
14. Lucas Loosman, Schelpenhoek 54
15. Gerrit Schinkel, Voorpiek 12
16. Jelle Zeeman, Spaanderbank 10
17. Barend Baarssen, Molenstraat 23
18. Sjoerd Nentjes, Wilgenroos 12
19. Gerrit Post Fzn., De Noord 44
20. Arie Ekkelenkamp, Wijk 6-67
21. Hein Nentjes, Trintel 4
22. Jan Hakvoort, Oude Dijk 32
23. Iede Geert Bakker, Middelbuurt 108
24. Arie Baak, Noorderpalen 84

25. Louw Ruizendaal, Waterhoen 18
26. Steven Snoek, Hooiland 14
27. Jacob Ras, Lange Dam 22
28. Bert van Slooten, Bolder 12
29. Henry Vrugteveen, Rietgors 29
30. Riekelt Bakker, Almerelaan 12
31. Bob den Hartog, Hooiland 9
32. Andries Bakker, Toppad 20
33. Pieter van Slooten, De Brug 45
34. Louwe de Boer, Kamperzand 3
35. Jauwk Koffeman, Holkenkamp 32

