
Algemene beschouwingen Hart voor Urk 2019 
 
Geacht college,  
 
Het is weer tijd voor de algemene beschouwingen. Een 
prachtige hoogtijdag voor de democratie ! Winston Churchill 
zei ooit over de democratie ……….. 
 
Democratie is geen goede staatsvorm…………… 
maar ik ken geen betere. 
 
Dit is wel een doordenker, maar zo beschouwt is het 
nochtans een zegen om te leven en te mogen werken in en 
aan een democratie. Zeker als er nog christelijke politiek mag 
zijn. Op veel plaatsen in de wereld is die vrijheid er niet en 
soms kan het ons benauwen wat de toekomst ons gaat 
brengen. 
 
Churchill was een wijze, sterke politicus, die 75 jaar geleden 
D-day samen met zijn legerleiding heeft voorbereid en zo de 
vrijheid voor ons Europa mocht bewerkstelligen. Dit in 
afhankelijkheid van God de Heere. 
 
Afgelopen jaar zijn er weer veel hoogtepunten in onze Urker 
gemeentepolitiek geweest. Wat er allemaal is bereikt mogen 
we trots op zijn.  
 
 
 
 
 



Neem bijvoorbeeld de volgende zaken : 
 
-Stevige stappen naar het begin van een nieuwe wijk, de 
zeeheldenwijk met onze hoognodige en lang gekoesterde 
derde brug ! 
-Urk op de kaart, wat te denken van de nieuwe servicehaven 
waar we met zijn allen voor gaan ! 
-Verruiling van water en grondcorrecties omdat Urk uit zijn 
voegen barst. 
-het sociaal domein wat vantevoren enorme uitdagingen met 
zich meebracht is tot op heden goed op de rit. 
-Nieuwe natuur in aanleg, de prachtige dijkovergangen 
enzovoort.  
-Hard op weg naar een jachthaven onder aan de sluis ! 
Geweldig mooi plan en we kunnen haast niet wachten. Al met 
al te veel om op te noemen. 
 
Te veel om op te noemen inderdaad. Maar voor de komende 
jaren rijzen er ook vragen. Hoe gaat het met de visserij straks 
na de reeks tegenslagen die maar blijven komen. Hoge 
olieprijzen, een onzekerheid over de Brexit en visgebieden. 
Het puls verbod en ga zo maar door. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ontwikkelingen: 
 
Hoe gaan we om met steeds meer taken die van de overheid 
naar de gemeente overgeheveld worden zonder dat er extra 
middelen beschikbaar komen ? 
 
Een groeiende gemeente met veel ambities en een tekort aan 
goed en kundig personeel op de arbeidsmarkt. Goede 
mensen zijn schaars ! We zoeken een nieuwe 
gemeentesecretaris en hoe zal dat gaan ? We zien dat er fors 
wordt geïnvesteerd in opleidingen en personeel. We weten 
dat de nood hoog is maar word hier goed op ge-acteerd ? We 
besteden jaarlijks veel geld aan dit punt maar de zorg blijft. 
Zijn we goed bezig en hoe denkt het college hierover ?      
                                                                                                                                              
Hoe gaan we met de financiële uitdagingen om ? We kunnen 
wel denken dat het allemaal voorspoedig gaat, maar 
financieel moeten we blijven opletten. Wat te denken 
bijvoorbeeld van het leerlingen vervoer. We zien dit jaar een 
fors te kort en hoe gaat zich dat verhouden met het volgende 
bestuurlijke jaar ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorzitter dan even het Centrale Busplein.  
 
Een wens van ons om de grote bussen uit het dorp te krijgen 
vergt aandacht. Er MOET inzake de veiligheid iets gebeuren ! 
Een geschikte locatie moet wel DOOR de burgers gedragen 
worden, het is namelijk VOOR de burgers. Dat er iets moet 
gebeuren is duidelijk en urgent ! 
 
Vanuit de wens om ons dorp verkeersveiliger te maken, waar 
we ONVERKORT achter blijven staan is het centrale busplein 
in ons coalitie document opgenomen, 
 
Hart voor Urk wilde 1 centraal busplein op de plek van de 
zoutsilo, echter al snel door andere geluiden in de 
gemeenteraad werd het idee geboren om twee plekken aan 
te wijzen de kinderboerderij en de singel. 
 
Achteraf gezien zien wij op de singel liever een gewone halte 
en GEEN busplein ! Wethouder, u bent nog in de 
onderzoeksfase. Is 1 centraal busplein niet afdoende en kunt 
u dit in het onderzoek meenemen !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brandweer: 
 
Urk mag trots zijn op de vele vrijwilligers bij de brandweer, 
die deze week precies 80 jaar bestaat. Al 80 jaar lang staan zij 
dag en nacht klaar voor de veiligheid van onze burgers. 
GEWELDIG ! De nieuwbouw van de Brandweerkazerne is op 
het oude industrieterrein een goed idee. Houd wat betreft de 
kosten de vinger wel aan de pols. 
 
Noorderzand  
 
Nu blijkt dat het gebouw voor de gemeentewerf niet meer 
voldoet EN gezien het feit dat er steeds meer taken buiten de 
poort gezet zijn moeten we ons afvragen om naar een nieuw 
onderkomen om te zien.  
 
We moeten een goed plan maken voor de achterblijvende 
locatie de huidige gemeentelijk werf. Deze zou dan of op het 
industrieterrein of bijvoorbeeld op het westgat gehuisvest 
kunnen worden. 
 
Afvalstoffenheffingen 
 
Graag ziet Hart voor Urk dat we als gemeente het 
reservefonds afvalstoffenheffingen aanvullen voor 2020 om 
de korting richting onze burgers zo te handhaven. Alles wordt 
duurder, en dit is een welkome tegemoetkoming richting 
onze burgers. Van de burgers wordt namelijk al heel veel 
gevraagd en dit is een leuke tegemoetkoming ! 
 
 



Arbeidsmigranten 
Verder zijn we benieuwt hoe ver het is met het convenant 
inzake de huisvesting van arbeidsmigranten. 
 
Buurtverenigingen 
Ook zijn we benieuwd hoe het staat met het jaarlijkse overleg 
met de buurtverenigingen. Dit is een belangrijk punt en staat 
in het coalitieakkoord. Een jaarlijkse klankbord avond zou 
plaatsvinden . Hoe ver staat het hiermee en gebeurt dit wel ? 
 
Sporthal 
We zien in de stukken iets over een nieuwe sporthal in de 
nieuwe wijk, vanaf 2023 gaat dit mee in de begroting. Is dit 
niet veel te laat ? We hebben NU behoefte aan meer 
sportaccommodaties. 
 
Duurzaamheid 
Het klimaatakkoord is op dit moment het gesprek van de dag, 
ook Urk staat aan de vooravond van een duurzaamheidsvisie, 
en het is van belang dat dit breed gedragen wordt, kan het 
college vertellen hoe ver het hier mee staat ? 
 
Parkeren vrachtwagens 
Verder zien we in de begroting over parkeren van 
vrachtwagens. Bedragen van meer dan een ton. Terechte 
klachten van het bedrijfsleven moeten opgelost worden maar 
is het fair en eerlijk om dat de burgers te laten betalen ? 
Bedrijfsleven kan niet alleen naar de gemeente in deze kijken 
maar moet zelf meedenken en meebetalen. Hoe staat het 
college hier in ? 
 



Zo willen we afronden en de vragen nog even samenvatten: 
1. Personeel, het tekort hiervan en het opleiden hiervan. 

Hoe ziet het college dit en gaat dit goed. Zorgen blijven 
ook al kost het veel geld. 

2. Leerlingenvervoer. Gaat dit niet de spuigaten uitlopen de 
komende jaren en kunnen we dit blijven handelen ? 

3. We roepen het college op te onderzoeken of we met 1 
busplein toe kunnen en de Singel zo te laten. Kunt u dit 
onderzoek toezeggen ? 

4. Hoe ver staat het met de duurzaamheidvisie van de 
gemeente Urk ? Ontwikkeling Noorderzand ligt 
vervolgens voor de hand. Kunnen we dit opnieuw 
ontwikkelen samen en er iets moois van maken ? 

5. Kunnen we het reservefonds afvalstoffenheffingen 
aanvullen zodat de burgers niet meer gaan betalen maar 
het gelijk blijft. 

6. Hoe staat het met het convenant inzake huisvesting 
migranten ? 

7. Jaarlijks overleg met de buurtverenigingen. Gebeurt dit 
en is er een klankbord avond eens per jaar ? 

8. Is een nieuwe sporthal niet zo urgent dat de bouw 
sneller van start moet gaan ? 

9. Hoe denkt het college over de kosten van 
parkeervoorzieningen vrachtwagens ? 

 
Dit was onze inbreng, en we ronden af: 
We wensen het college Gods zegen toe in het verdere politiek 
jaar en die zegen zijn we allemaal nodig. Laat onze bede dan 
ook zijn, met de dichter van Psalm 119: Och schonk Gij mij, de 
hulp van Uwe Geest. 


