
 

Algemene beschouwingen: 2017 

Geacht College. Het is juli 2017. We staan alweer voor het laatste jaar van ons college programma 

‘koers en vaart Houden’ En als we een korte terugblik doen over het afgelopen jaar moeten we de 

conclusie trekken dat we als gemeente rijk zijn gezegend. De gemeente Urk heeft dit jaar enkele 

grootte belangrijke stappen gezet. Ik zal er een aantal opnoemen:  

1. de buitendijkse haven. Als alles volgens schema loopt zullen de eerste schepen 2020 de 

haven binnenlopen.  

2. Plan de parel oppoetsen. We gaan onze haven en strand voorzieningen mooi uitbreiden of 

vernieuwen. 

3. Wat denk je van de rij woningen die vorig jaar rond deze tijd net waren ontploft, en nu 

alweer nieuw zijn opgeleverd.  

4. De visserij hoe is de visserman niet gezegend het afgelopen jaar. Schepen met rijke buit 

werden aan wal gezet, en onze middenstand op Urk kan dat ook goed merken.  

5. De industrie grond is in een rap tempo aan het opraken. De bedrijvigheid neemt toe.  

6. En als laatste zal ik opnoemen. Het bestemmingsplan schokkerhoek. Een prachtige 

woonwijk die ons de komende 20 jaar een constante stroom van woningbouw zal 

opleveren. En daarbij voor ons als Hart voor Urk natuurlijk ook de derde brug. Eindelijk na 

zoveel jaren gaat die er toch komen.  

Al met al voorzitter reden tot dankbaarheid voor dit afgelopen jaar. Dankbaarheid naar de Heere 

die ons de kracht geeft om al dit werk te doen, en ook zijn zegen schenkt aan onze mooie 

gemeente Urk. 

Maar als we vooruit kijken naar het nieuwe laatste jaar voor de verkiezingen. Zijn er toch ook nog 

genoeg uitdagingen voor dit college. In de kadernota heeft u het over ambitie en de zogenaamde 5 

pijlers van Urk.  

We moeten als gemeente sterk zijn, en onze plek in Flevoland handhaven. Een sterke 

onafhankelijke gemeente Urk zijn. we hebben een jonge gemeente met veel jeugd waar we veel 

plezier van hebben. deze aanwas heeft straks woningen en werkgelegenheid nodig. De industrie 

grond is bijna op. We weten dat u in gesprek bent met de buurtgemeente, maar kunt u al concreet 

aangeven hoe ver het hier mee is. Is een grenscorrectie al in zicht…. Het is voor Urk belangrijk dat 

we ons economisch versterken. De buitendijkse haven komt eraan, de industrierond kan niet 

achter blijven….. Grote onzekerheid is er ook met de visserij. Ondanks dat er goed wordt gevangen, 

pakken donkere wolken zich samen. Wat te denken bijvoorbeeld van de Brexit. We hebben het 



allemaal kunnen horen en lezen wat  er voor grote zorgen voor de vissersvloot gaan ontstaan. Hoe 

moet dit verder gaan? allemaal onzekerheden. Hoe en wat gaat de gemeente Urk er aan doen om 

onze belangen van de visserman te vertegenwoordigen in dit punt.  Dan hebben we ook nog 

steeds de discards. Ook dit is nog een grote zorg. Al met al is op economisch vlak voor de 

gemeente Urk nog veel te doen. we kunnen niet achterover leunen maar zullen scherp en 

oplettend moeten opereren.  

We zijn blij dat de IJsselmeer visafslag nu in elk stuk positief terug komt. Waar er de afgelopen 

jaren steeds negatief over de visafslag werd bericht in onze stukken mogen we nu concluderen dat 

het college ook inziet dat de IJsselmeer afslag positief wordt neergezet. En dat de IJsselmeer afslag 

moet blijven bestaan.  

Dan het parkeren oude dorp. We hebben samen het plan verkeren in het oude Dorp vastgesteld, 

maar hoe staat het hiermee ? is de uitvoering al gestart? We hebben wel kunnen zien dat het 

parkeer terrein onder aan de slikhoogte snel vordert. Hopelijk is het voor de vakantie nog gereed, 

en kunnen we er snel gebruik van maken. Ook praat u in uw stukken om de leefomgeving te laten 

onderhouden door de inwoners en het bedrijfsleven. We weten dat er vanuit het bedrijfsleven veel 

vraag is naar parkeren in de groenvoorziening, en we weten ook dat het college nu bedrijven 

vergunning verleent. Maar kunnen we hier geen beleid op gaan voeren. Kan het college hier iets 

van zeggen. Dit zou naadloos aansluiten bij uw wens om de openbare ruimten samen te beheren.  

Dan hebben we het plan de parel oppoetsen. We hebben afgelopen jaar ingestemd met dit 

prachtige plan. Kan het college aangeven wanner er wordt gestart met de uitvoering. We zijn 

allemaal nieuwsgierig hoe en wanner dit wordt gerealiseerd. En vergeten we met de aanbesteding 

de ondernemers op Urk niet. We hebben mogelijkheden genoeg binnen onze gemeente grenzen. 

Hoe gaat u hier mee om college ? 

De woningvraag is op Urk een niet te stoppen trein. Zoals iedereen weet wil een Urker graag op 

Urk blijven wonen. Dit is natuurlijk fantastisch, maar het vraagt van de gemeente ook veel. Er moet 

steeds worden gekeken naar uitbreidingen. we hebben gelukkig de schokkerhoek kunnen 

bestemmen, en de woningbouw zeker gesteld voor de komende 20 jaar. Maar hoe snel gaat dit? 

We zijn dan ook benieuwd wanneer de oranjewijk zal zijn volgebouwd. Wanneer voorzitter zal de 

oranje wijk door onze koning en koningin kunnen worden geopend. Wanneer is deze definitief 

gereed ?  en ook zijn we nog steeds bezig in de zeewijk. Dit neemt toch wel zeer langdurige 

vormen aan. we zullen toch een keer moeten afhandelen. Kunt u ook daar iets van zeggen ?  

Dan de omgevingswet. Deze komt er ook aan. in  2019 gaan we van start en wordt deze ingevoerd. 

We gaan ervanuit dat de wethouder ons op de hoogte houd van het verloop van deze grote 

operatie. Kunnen we het prachtige plan “de vuurbaak” waar we deze week de eerste steen hebben 

gelegd zien als voorbeeld voor het nieuwe werken binnen de nieuwe omgevingswet. We zien ook 

dat door deze invoering van deze wet de afdeling Bouw en woningtoezicht gaat verdwijnen. Hoe 

en op welke manier gaat de gemeente Urk dit doen. verder gaan we investeren in ons personeel bij 



de gemeente. Voorzitter ga hier op een verstandige wijze mee om. En neem niet Jan en alleman 

aan. maar zoek de juiste personen met de juiste kennis. En anders kunt u misschien beter per 

project inhuren. Ook gaat u kennis delen en uitruilen met de buurtgemeenten. Dit vinden wij een 

goed initiatief.  

Het openbaar vervoer wordt op Urk goed gebruikt. Dagelijks reizen veel jongeren studenten maar 

ook burgers van en naar Urk. Wij hebben als Hart voor Urk een motie ingediend voor een centraal 

bus plein. College hoe ver staat het met het uitwerken van deze plannen. Wat ons ook ter ore is 

gekomen, is dat de tarieven voor het gebruik van het openbaar vervoer fors zijn gestegen. Collegge 

is dit ook bij u bekent?, en kunt u hier iets mee doen? studenten en jongeren hebben het niet al te 

breed. En vaak moeten ze dit zelf bekostigen.  

Op het gebied van sociaal domein gaat het uitstekend. Financieel gaat het goed, en ook 

uitvoeringstechnisch. Wij weten dat de gemeente heel veel doet om dit in goede banen te leiden. 

En we zijn dan ook trots op dit resultaat. Ook steken we veel tijd in onze jeugd. Hart voor Urk 

beseft dat we als gemeente dit ook moeten blijven doen. preventie en begeleiding als dat nodig is. 

Maar ook de jeugd die zich niet wil gedragen moeten we aan durven pakken. Zoals baldadige jeugd 

met de koningenacht. En wat er soms gebeurd in de uitgangsgelegenheden en bij de  jeugdhonken 

mogen, en kunnen we niet tolereren. Maar we mogen ook zeker onze ouderen niet vergeten. Veel 

van onze ouderen hebben het goed op Urk en worden goed verzorgt. We hebben een uitstekend 

sociale voorziening en controle op Urk en zijn ook trots zoals dat op Urk gaat. We kunnen wel 

zeggen dat de jeugd en de ouderen op Urk heel veel aandacht krijgen maar ook verdienen. Daarom 

willen wij als hart voor Urk iets voor deze doelgroepen doen… wij hebben gesprekken gevoerd met 

de Talma, en deze willen graag iets voor de jeugd en voor de ouderen. Voor de ouderen willen zij 

graag een nieuwe elektrische duo fiets en voor de jeugd die op bezoek komt, en voor de bébés en 

bessies zelf, willen zei in de binnentuin graag een speelplaats realiseren. zij willen in de binnentuin 

enkele speeltoestellen en beweegtoestellen plaatsen zodat de bébés en bessies samen met de 

kleintjes kunnen spelen, en bewegen.  wij willen dan ook graag dat het college contact op neemt 

met de Talma en dit gaat realiseren. wij zullen hiervoor ook een motie indienen.     

Dan het financiële deel van deze kadernota. We hebben kunnen zien dat we ruim 1.2 miljoen over 

hebben dat is een prachtig resultaat. We kunnen dit incidentele geld mooi gebruiken voor een 

aantal wensen die al lang leven binnen onze gemeenschap. 2 prachtige dijkovergangen. 1 bij het 

watervalletje, en eentje bij de nieuwe wandelroute die wordt aangelegd. Ook gaan we eindelijk 

een rotonde aanleggen bij kruising Rotholm / Toppad. Een lang gekoesterde wens van de 

omwonenden. Verder gaan we het investeringsfonds voor het palenscherm nog eens spekken met 

750 duizend euro.  We zullen dit voorstel ook steunen. We hebben er nog wel een vraag over ? 

wanneer worden de zaken uitgevoerd, en is dit geld genoeg voor het complete palenscherm ? 

Tot Slot voorzitter ondanks dat dit het laatste jaar is voor de verkiezingen zal er nog veel moeten 

gebeuren. Er staan grote projecten klaar voor de gemeente Urk. wij wensen het college voor dit 

komende jaar dan ook veel wijsheid en kracht toe, maar boven alles Gods Zegen…. Ik dank u.   



 

Vragen appart uitgelicht.  

1. We weten dat u in gesprek bent met de buurtgemeente wat betreft de industriegrond. 

maar kunt u al concreet aangeven hoe ver het hier mee is. Is een grenscorrectie al in zicht.  

2. Hoe en wat gaat de gemeente Urk er aan doen om onze belangen van de visserman te 

vertegenwoordigen in dit punt, van de Brexit 

3. Dan het parkeren oude dorp. We hebben samen het plan verkeren in het oude Dorp 

vastgesteld, maar hoe staat het hiermee ? is de uitvoering al gestart? 

4. We weten dat er vanuit het bedrijfsleven veel vraag is naar parkeren in de 

groenvoorziening, en we weten ook dat het college nu bedrijven vergunningen verleent. 

maar kunnen we hier geen beleid op gaan voeren. Kan het college hier iets van zeggen. 

5. wanneer wordt er gestart met de uitvoering van het plan, “de parel oppoetsen’’  

6. vergeten we met de aanbesteding de ondernemers op Urk niet. We hebben mogelijkheden 

genoeg binnen onze gemeente grenzen. Hoe gaat u hier mee om College ?  

7. Wanneer voorzitter zal de oranje wijk door onze koning en koningin kunnen worden 

geopend. Wanneer is deze definitief gereed 

8. ook zijn we nog steeds bezig in de zeewijk. Dit neemt toch wel zeer langdurige vormen aan. 

we zullen toch een keer moeten afhandelen daar. Kunt u ook daar iets van zeggen ? 

9. Kunnen we het prachtige plan “de vuurbaak” waar we deze week de eerste steen hebben 

gelegd zien als voorbeeld voor het nieuwe werken binnen de nieuwe omgevingswet. 

10. We zien ook dat er door deze invoering van deze wet de afdeling Bouw en woningtoezicht 

gaat verdwijnen. Hoe en op welke manier gaat de gemeente Urk dit doen. 

11. Wij hebben als Hart voor Urk een motie ingediend voor een centraal bus plein. College hoe 

ver staat het met het uitwerken van deze plannen 

12. Wat ons ook ter ore is gekomen, is dat de tarieven voor het gebruik van het openbaar 

vervoer fors zijn gestegen. Collegge is dit ook bij u bekent, en kunt u hier iets mee doen. 

studneten en jongeren hebben het niet al te breed. En vaak moeten ze dit zelf bekostigen. 

13. wanneer worden de zaken uitgevoerd, en is dit geld genoeg voor het complete palenscherm 


