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Perspectief voor de jaren 2021 tot en met 2024

Geachte voorzitter,
Het is het jaar onzes HEEREN 2020. Deze openingszin en taalgebruik hoorde je vroeger en las
men vaak in officiële stukken. Toch willen wij met deze openingszin, dit ouderwetse
taalgebruik, als SGP duidelijk maken dat deze korte zin een actuele en bemoedigende inhoud
heeft!
2020 is een bijzonder jaar! Niet wat betreft het dubbele getal 20-20 wat 101 jaar geleden
voor het laatst gebeurde, namelijk in 1919, maar een jaar wat de geschiedenisboeken in zal
gaan als het Corona-jaar. Corona voorheen bekent als kroon of lichtkrans maar dit jaar ook
als dodelijk virus…
Voorzitter, er valt veel te zeggen over Corona, over deze wereldwijde pandemie. Het is
mondiaal, nationaal en regionaal op politiek, economisch en medisch gebied het gesprek van
de dag. Het beheerst, lijkt het wel, geheel onze maatschappij, ons leven, ons werk, onze vrije
tijd, onze kerkgang. Er wordt uren gesproken over de gevolgen en wat het allemaal nog
teweeg zal brengen. De één spreekt van oordeel, de ander van vloek, een derde over de
voorzienigheid van de HEERE. Het grootste deel van ons land ziet er de hand van de Heere
helemaal niet in en verstaat niets van zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. De vraag
is wat verstaan wij er zelf van! Wat is ons houvast, wat is onze koers, wat is ons kompas?
Want het lijkt erop of niets meer hetzelfde is. Maar dat is niet zo!
We lezen in Gods woord bij de profeet Maleachi in hoofdstuk 3:
6 Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet
verteerd.
God is het die trouwe houdt, die eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk Zijner
handen. De Onveranderlijke! Een bijzonder hoofdstuk waarin de Heere het volk Israël
aanklaagt dat zij Hem verlaten hebben.
7 Van uwer vaderen dag af, zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet
bewaard;
Het volk doet of ze van niets weten. Is het niet zo gesteld in ons vaderland? Maar de HEERE
laat het daar niet bij. In datzelfde hoofdstuk is er de oproep om weder te keren tot God en
Zijn instellingen en dan wordt er verzoening en vergeving van zonden belooft
keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de HEERE der heirscharen
Dat, voorzitter, is ons Houvast, onze koers op het kompas van Gods Woord. Al mogen dan de
levensstormen woeden en alles om ons heen donker schijnen als de nacht dan zal op Gods
tijd Die blinkende Morgenster doorbreken en alle duisternis moet dan wijken.

Met dat Houvast, die koers op het kompas van Gods Woord kunnen we de komende jaren in
vertrouwen de toekomst tegemoet. Het zullen geen makkelijke jaren worden, vrezen wij,
maar met Gods hulp zal het gelukken.
Dat voorzitter, college en mede raadsleden wensen wij u van ganser harte toe bij het
besturen van onze mooie gemeente!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Even leek ons best bewaarde geheim verklapt te worden. Urk was door de ANWB
genomineerd voor de titel ‘het mooiste dorp van Nederland’. We hebben de titel dan wel
niet gewonnen, maar wij weten wel beter. En heeft u gelezen wat de reden van de
nominatie was? “zij respecteren zonder uitzondering de zondagsrust. Dit maakt van Urk nog
steeds het eiland dat het ooit was.” Hiermee onderscheiden we ons van andere dorpen en
steden en wat de SGP-fractie betreft is het een terecht punt om zuinig op te zijn.
Maar we maken ons hier wel zorgen om. Steeds meer restaurants openen toch hun deuren
op zondag. Daarmee verliezen we ons unieke onderscheidende element ten opzichte van
dorpen als bijvoorbeeld Volendam. Dat mag niet gebeuren! Er zijn op ons dorp
horecagelegenheden genoeg die bewijzen dat het niet nodig is om op zondag open te zijn.
Laten we wat dit betreft koesteren wat we hebben en de zondagsrust in ere houden.
Afgelopen zomer was het weer druk in de Urker haven. Dat vroeg extra inzet van onze
havenmeesters. Niet alleen doordeweeks, maar ook in het weekend. Wat betreft de zondag
zijn wij als SGP hier altijd heel duidelijk in geweest. Werkzaamheden op zondag moeten we
vermijden. Als het om calamiteiten gaat hebben we daar alle begrip voor maar ook niet
meer dan dat. Misschien moeten we in overleg met de havenmeesters een inventarisatie
maken van de calamiteiten die zo plaatsvinden om zodoende tot preventieve oplossingen te
komen zodat we deze kunnen terugbrengen tot een minimum.
En als we het dan toch over de haven hebben willen gelijk aandacht vragen voor het
haventerrein. In het coalitieakkoord is afgesproken dat we het aanzicht van het haventerrein
zouden verbeteren deze periode. Wanneer gaat het college hiermee aan de slag en kan er
alvast een tipje van de sluier worden opgelicht wat de plannen zijn? Zelf hebben we hier wel
ideeën over…
De verhuizing van de Boni geeft ook kansen om opnieuw de motie van de SGP uit 2016 op te
pakken. Hoe staat het hiermee? Zou het niet verstandig zijn als we op z’n minst
vrachtwagens met een bepaalde lengte gaan weren uit het Oude Dorp? Het gebeurt nog
steeds dat vrachtwagenchauffeurs (bijna) vast komen te zitten in het Oude Dorp.
In het kader van het autoluw maken van het oude dorp is de blauwe zone toentertijd
geïntroduceerd. Nadat er aanvankelijk weerstand was tegen de invoering van de blauwe
zone horen we nu positieve geluiden. Van de enquête die door de gemeente Urk is uitgezet
is goed gebruik gemaakt. Ook de suggesties van de burgers worden toegepast, over
participatie gesproken. Als voorbeeld noemen we de maximale parkeertijden van de blauwe
zone van 2 uur naar 3 uur. Kortom, een stap in de juiste richting.

Urk 2050! Het thema van vorige week donderdagavond, georganiseerd door SCAB Skoel.
Daarin kwam de noodzaak aan de orde om aan een lange termijnvisie te werken voor de
groei van Urk. Daar hebben we onze buurgemeente Noordoostpolder onvermijdelijk bij
nodig. Leerpunt tijdens deze avond was dat het gaat om het belang van heel Noordelijk
Flevoland i.p.v. het afzonderlijke belang van Urk of de gemeente Noordoostpolder. Kan het
college aangeven hoe het met het ontwikkelen van deze visie staat?
De brandweerkazerne gaat de huidige locatie aan de Noord verlaten. Dat betekent wat de
SGP betreft een kans voor het college om extra mogelijkheden te creëren op de
woningmarkt voor starters. Het voordeel van deze locatie is dat de grond in eigendom van
de gemeente is. Hetzelfde geldt voor de locatie gemeentewerken. Wat gaan we hiermee
doen? We zijn bij deze twee locaties niet afhankelijk van andere partijen zoals bijvoorbeeld
bij de ‘Skuil’. We roepen het college op om serieus te kijken naar de mogelijkheden voor
woningbouw op deze twee locaties.
U zult wel eens verzuchten, daar komt de SGP-fractie weer met betaalbare woningen voor
starters. Maar u zult begrijpen dat het voor de SGP een belangrijk punt is. We willen allemaal
onze kinderen en kleinkinderen een mooi en betaalbaar plekje op Urk kunnen bieden. Nu
zijn er steeds meer die ‘emigreren’ naar de Noordoostpolder. Een dergelijke vorm van
expansiedrift wordt tegenwoordig met veel argwaan bekeken, dus laten we daarom ons best
doen dit zoveel mogelijk binnen de gemeentegrenzen te realiseren. De roep vanuit onze
gemeenschap om starterswoningen is dringend. De SGP-fractie zou het verstandig vinden als
we in de Zeeheldenwijk straks als eerste de starterswoningen realiseren. En voor de
helderheid, wij zouden het de wethouder niet vragen als we niet het vertrouwen in hem
hadden dat hij dit aan kan!
De Zeeheldenwijk moet de groei van Urk de komende jaren faciliteren. Als verbinding met
deze nieuwe wijk komt er een derde brug. De Michiel de Ruyterbrug. Wanneer het gaat om
de verkeersveiligheid rondom deze brug heeft de SGP-fractie al eerder aandacht gevraagd
voor de verwachte fietsverkeerstromen. De wethouder heeft toegezegd verschillende opties
te onderzoeken om de veiligheid, het gevoel van veiligheid te vergroten op dit punt en zijn
plannen hierover te presenteren in de raad. Wij kijken daar naar uit of kan de wethouder nu
al iets daarvan zeggen?
Wateroverlast in de Oranjewijk. We houden met de huidige wateroverlast het idee levend
dat die grond voorheen Zuiderzee was. Maar of de bewoners dat nu zo prettig vinden... Na
een regenbui staan sommige straten daar langere tijd blank. Dit komt deels door het grijze
gras. Wat bedoelen we daarmee? We zien veel meer straatwerk en minder groen. Operatie
Steenbreek is een actie die zich inzet voor meer groen in de wijk. Middels een motie willen
we het college oproepen dit op te pakken om onze burgers hiermee op weg te helpen.
Waar er aanvankelijk nog veel scepsis was over het nieuwe afvalinzamelingsbeleid zien we
nu in de cijfers terug dat Urk de handschoen heeft opgepakt. Zelfs dusdanig dat de
afvalstoffenheffing komend jaar daalt. Zeker een compliment waard richting onze burgers.
Wat de SGP-fractie betreft tijd om door te pakken, zodat we afscheid kunnen nemen van de
problemen met ‘maeken’ in de containers en kunnen werken aan een definitieve oplossing

voor de luiers. We zien de voorstellen vanuit de raadswerkgroep met interesse tegemoet. Zo
kunnen we met elkaar de lokale lastendruk verminderen.
Voorzitter, ter afsluiting. Dit is een bijzondere algemene beschouwingen. Niet alleen omdat
deze op een ander moment in het jaar plaatsvindt dan gebruikelijk. Maar ook omdat er
vandaag een afscheid genomen wordt. Afscheid van collega raadslid Anja Keuter. Dat het
afscheid nemen ook voor haar zelf een hele stap is, werd duidelijk toen ze besloot toch nog
even door te gaan in verband met de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester.
Nu dit zo goed als afgerond is kan ze met een gerust hart de Urker politiek verlaten en het
stokje overdragen aan Jurie van de Berg. Anja; bedankt voor je inzet voor ons Dorp. Als
ondernemer en Urker in hart en nieren had je altijd een eigen en duidelijke inbreng in de
raad. En als een van de organisatoren van het jaarlijkse raadexcursie verwierf je veel ‘good
will’ bij je collega raadsleden. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook in de toekomst
op een constructieve manier kunnen samenwerken met gemeentebelangen, zoals we hier in
de raad gewend zijn. Jurie van de Berg wensen we dan ook succes toe in het leiden van de
fractie.
Zo aan het eind gekomen van onze politieke beschouwing mogen we vooruitkijken naar wat
komen gaat. Corona betekent ‘kroon’. Een kroon is een symbool voor de koning en voor de
macht. Een doornenkroon werd gedragen door onze Heiland die als Redder van verloren
zondaren naar deze aarde kwam. Deze Koning met een hoofdletter wil een vaste Rots van
behoud zijn in tijden van storm. Daarom een oproep aan eenieder om zich vast te klampen
aan de ‘Corona’/kroon van de Koning der Koning. Hij is het die de wereld in Zijn handen
heeft.
De SGP wenst u en allen die u dierbaar zijn, het college, onze raad, vorstenhuis en overheid
met alle inwoners van Urk, Gods onmisbare zegen toe voor nu en de toekomst.
Ik dank u.

