Naam
Eerst iets over de naam. Hart voor Urk.
Hoe zijn we daarop gekomen?
Hart voor Urk.
Het woord zegt het eigenlijk al.
Er spreekt iets van gevoel uit.
Het nauw verwant voelen met Urk en de Urkers.
Beide hebben een plaatsje in ons hart.
Daar gaat het om. Ons hart is de bron van leven.
Zo wil Hart voor Urk deelnemen aan de politiek.
Om Urk en de Urkers.
Om de eigenheid en de identiteit van Urk.
Het hart van ieder mens is het centrum van zijn bestaan.
Het is onze levenscentrale.
Vanuit ons hart willen wij politiek bedrijven en staan we open voor iedereen.
Als je iets met je hart doet, zal daaruit betrokkenheid blijken.
Medeleven, begrip, enthousiasme.
Dat is meer dan dat je iets alleen maar met je verstand doet.
Vandaar hart voor Urk.
Hartelijk en gastvrij willen we zijn.
Openstaan en ons inzetten voor alle inwoners van Urk.
Laagdrempelig, gemakkelijk te bereiken, begripvol.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de website, zodat onze digitale
vrienden ons ook weten te vinden.
Daarnaast zullen we iedere maand spreekuur houden.
Maar we zijn op straat, op het werk ook gewoon aan te spreken.
Altijd bereikbaar. Bereidwillig en dienstbaar.
Hart voor Urk wil hart tonen voor Urk.
Want daar zitten we in de eerste plaats voor.
Dat Urk zich in Urk herkent.
Dat Urk bijzonder blijft.
Dat het karakter van Urk niet verandert.
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Om wat te noemen. Wat betekent dat in de praktijk?
Ik zal straks nog wat voorbeelden noemen.
Maar nu dit.
We willen ons inzetten voor de jeugd.
De Urker jeugd is onze jeugd.
Het doet pijn in ons hart wanneer er negatief over de jeugd van Urk wordt
gesproken.
Dat is een eenzijdig negatief beeld weergeven.
Bewust of onbewust.
Er is erg veel jeugd. Naar hen gaat ons hart uit.
Voor hen willen we ons inzetten.
Van de allerkleinste tot de jeugd die aan de slag gaat.
Van wipkip tot speelveldje,
van grote speeltuin tot ijsbaan.
Naast goede scholingsmogelijkheden voor de jeugd – en we mogen trots zijn
op onze scholen en het onderwijzend personeel - is werkgelegenheid erg
belangrijk.
Daar zal het gemeentebestuur zich voor moeten blijven inzetten.
Werkgelegenheid voor de jongeren – op zee en op het land- , maar ook
werkgelegenheid voor de ouderen.
Urk bezit een goede arbeidsmoraal en is bereid de handen uit de mouwen te
steken.
Een Urker is ook ambitieus, wil gerust nieuwe zaken oppakken en durft
risico’s te nemen.
Alle ingrediënten zijn aanwezig om meer werkgelegenheid naar Urk te
trekken.
Hart voor Urk.
Dat wil ook zeggen dat wij voor de zwakken in de samenleving willen op
komen.
Zij, die het moeilijk hebben.
Lichamelijk, psychisch, financieel.
Daar willen we een luisterend oor, en een warm hart voor zijn.
We weten ons gedreven, vanuit het Woord van God.
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Daar ligt ons hart.
Bij het geopende Woord van God.
Naar Zijn geboden willen we luisteren.
Gods geboden zijn niet zwaar.
Gods geboden zijn juist licht.
En in het onderhouden van die geboden ligt groot loon.
Vandaar dat we in ons politiek handelen steeds ons standpunt naast Gods
Woord zullen leggen.
Hart voor Urk is: varen op het kompas van Gods Woord en dienstbaar zijn
voor Urk en de Urkers.
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