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Joods-Christelijke traditie 
Wij zijn een partij die streeft naar een samenleving die gebouwd is op Joods-Christelijke tradities en normen en 
waarden; deze willen wij, ook op Urk, behouden. 

 
Behoud Urker cultuur 
Urk groeit en dat is positief, echter, komt dit onze lokale cultuur niet ten goede. Het kennen van de eigen 
geschiedenis is een wezenlijk onderdeel van het behouden van de Urker cultuur, als één van de laatste stukjes echt 
Nederland. Daarom willen wij meer aandacht geven aan de lokale Urker geschiedenis en cultuur op zowel de 
basisscholen als op het voortgezet onderwijs. 

 
Stichtingen en verenigingen 
De gemeente moet een faciliterende rol gaan vervullen in het bundelen van de krachten van de vele stichtingen en 
verenigen die zich in onze gemeente bezig houden met onze cultuur en geschiedenis. Samen zullen deze 
verenigingen en stichtingen professioneler en effectiever kunnen werken. Als de verenigingen hun krachten 
bundelen kunnen zij lespakketten ontwikkelen betreffende de Urker geschiedenis en cultuur die kunnen worden 
gebruikt op de basisscholen en het voortgezet onderwijs. 

 
De Urker cultuur naar buiten toe 
Veel buitenstaanders hebben vooroordelen over Urk en dit wordt de laatste tijd alleen maar aangewakkerd door 
de standpunten en beleidsvoering van bepaalde partijen. Het is belangrijk dat de Urker gemeenschap en daarmee 
de gemeenteraad zich naar buiten toe profileert op de sterke positieve kanten die onze cultuur kent zoals het 
sterke arbeidsethos, de mate van saamhorigheid en het omzien naar elkaar en het doorzettingsvermogen van de 
bevolking. 

 
Cultuurhistorisch centrum 
Wij willen een gedeelte van het haventerrein reserveren voor het opzetten van een interactief cultuurhistorisch 
centrum. Een interactief cultuurhistorisch centrum met een souvenirshop is zowel nuttig voor het aantrekken van 
toerisme als voor de eigen burgers. Het cultuurhistorisch centrum kan namelijk ook als middel dienen om het 
belang van het kennen van de eigen geschiedenis en cultuur te onderstrepen. Wij willen dat het cultuurhistorisch 
centrum gaat dienen als de verbindende factor van de verenigingen en stichtingen die zich richten op de cultuur 
en historie van Urk en het museum. 

 
Monumenten 
Monumenten zijn visuele vertegenwoordigers van onze lokale geschiedenis en daarmee onze cultuur. 
Monumenten en musea moeten daarom gekoesterd worden. Goed onderhouden monumenten zijn ook een 
aantrekkingskracht voor het toerisme. Het palenscherm moet van kunststof vervaardigd worden, dit is duurzaam 
en op de langere termijn goedkoper. 

 
Evenementen 
Vanwege het grote belang dat wij hechten aan onze cultuur-historische achtergrond willen we cultuurhistorisch-
relevante evenementen subsidiëren. 

CULTUUR 
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Europese Unie 
De visserijsector is van essentieel belang voor de economie van Urk. Waar de andere landelijke partijen die in 
de Urker gemeenteraad vertegenwoordigd zijn vooral de voorzichtig geformuleerde landelijke richtlijnen 
volgen willen wij een sterkere positie innemen ten opzichte van de harde regelgeving die vanuit de Europese 
Unie opgelegd wordt. Door korte lijnen met de landelijke partijtop en de fractie in het Europees parlement 
kunnen wij direct invloed uitoefenen en anticiperen op de problemen die zich voordoen in de visserijsector. 

 
Pulskorvisserij 
Bovengenoemde kracht willen wij ook inzetten om een definitieve vergunning voor de pulskorvisserij door de 
stemming in de visserijcommissie in het Europees Parlement te krijgen. Via de landelijke partijtop willen we de 
Europese Commissie er van overtuigen dat de innovatieve pulskorvisserij de toekomst heeft. We moeten de positie 
van Nederland en met name ook Urk als meest innovatief en vooruitstrevend binnen de visserijsector koste wat 
koste behouden en waar mogelijk verder uitbouwen. 

 

Brexit en visserijoverleg EEG 
De Brexit is aanstaande en Denemarken heeft zich terug getrokken uit het visserijoverleg van de EEG. Het is van 
cruciaal belang voor de Nederlandse, en daarmee de Urker, visindustrie dat de visgronden van Engeland 
beschikbaar blijven voor de Nederlandse vissers. 

Om de gevolgen van deze twee gebeurtenissen voor de visserij het hoofd te kunnen bieden is goed overleg en 
overeenstemming nodig met de buurlanden die gebruik maken van de Noordzee als visgrond. 

 
Discardban (aanlandplicht) 
De discardban is funest voor de visserijsector en komt voort uit ongefundeerde kritiek. De discardban moet 
verdwijnen. Niemand heeft baat bij de discardban, het is beter de bijvangst zo snel mogelijk weer overboord te 
zetten voor een grote overlevingskans. Het is beter ons hard te maken voor investeringen in innovatie voor het 
beperken van bijvangst, dit is veel efficiënter dan de discardban en de visstand blijft in dit geval op hetzelfde 
niveau of wordt zelfs groter. 

 
EFMZV-subsidies 
Visserijondernemingen maken nauwelijks gebruik van de subsidieregelingen binnen het Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij vanwege de veel te grote regeldruk. Wij willen ons hard maken voor een versoepeling 
van de regeldruk omtrent het EFMZV zodat hier weer (meer) gebruik van gemaakt gaat worden. Veel 
ondernemingen die in een vroeger stadium subsidies ontvangen hebben moesten hiervan na een tijdje gedeeltes 
terug betalen of voldoen aan een wirwar van administratieve regelgeving. Dit willen wij voorkomen zodat er weer 
gebruik gemaakt gaat worden van het EFMZV. Met name het ministerie van Economische zaken en Klimaat en 
haar uitvoeringsinstantie (RVO) moet hiervan doordrongen worden evenals de beleidsbepalers in Brussel. 

 
Regionale besluitvorming stimuleren 
Wij willen ons hard maken voor regionale besluitvorming in de beslissingen die genomen worden vanuit de 
Europese Unie. Wanneer er beslissingen genomen worden over de Noordzee verdienen alleen de aan de Noordzee 
grenzende landen een stem in het besluitvormingsproces. 

 
Overleg tussen de visserij en wetenschap 
Vissers en de biologen/wetenschappers hebben in principe hetzelfde doel voor ogen: het in stand houden van de 
visstand. Overleg tussen deze twee partijen over de visstand in plaats van elkaar tegen te werken levert voor beide 
partijen voordelen op. Om een voorbeeld te noemen: sommige vissen zijn volgens de wetenschap bedreigt, zoals 
Zeebaars en Rog, echter kijkt de wetenschap naar de aanvoercijfers van deze vissoort. Wanneer er geen quota zijn 
voor deze vissoorten is het echter logisch dat deze vissoorten in de aanvoercijfers ondervertegenwoordigd zijn. Dit 
soort problemen kunnen worden opgelost door de wetenschap en de NGO’s veel meer te betrekken bij de praktijk. 

VISSERIJ 



‘Vóór een eigen toekomst’                    Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 / PVV Urk 

Pagina 3 

 

 

 

Nautisch onderwijs 
Het nautisch onderwijs is van essentieel belang voor een goede doorstroom naar de visserijsector. In de visserij is 
steeds minder instroom van Nederlandse en/of Urker vissermannen waardoor de vooral de grotere kotters een 
gedeeltelijke buitenlandse bemanning nodig hebben. Wij willen onze jeugd aansporen weer te kiezen voor het 
nautisch onderwijs zodat onze vissersvloot en met name ook de kennis en innovatie behouden blijft. 

 
 
 

 
 

Aanbesteding projecten 
De gemeente moet de Urker aannemers die projecten toegewezen krijgen verplichten/stimuleren 
onderaannemers uit de eigen gemeente aan te nemen. Dit kan van te voren ingecalculeerd worden. 

 
Maritieme servicehaven 
Wij willen alles in het werk stellen om ellenlange procedures voor de ondernemers te voorkomen. De Gemeente 
Urk heeft steken laten vallen in de kwestie Maritieme Servicehaven waardoor de provincie de regie grotendeels 
over genomen heeft. Wij willen een goede samenwerking met de Provincie Flevoland stimuleren om tot een snelle 
realisatie van de Maritieme Servicehaven te komen. 

 
Sluis Kornwerderzand 
Wil de Maritieme Servicehaven écht tot nut zijn moet de sluis bij Kornwerderzand dieper gemaakt worden en 
verbreed worden zodat ook de grotere schepen in de Maritieme Servicehaven terecht kunnen. Dit is essentieel 
voor het streven van Urk om het maritieme centrum in de wijde omgeving te worden. 

 
Ondernemerschap stimuleren 
Alle kleine/startende ondernemers moeten de ruimte krijgen van vanuit de gemeente zich te kunnen ontwikkelen 
binnen onze gemeente. Alle initiatieven die ondernemers opzetten moeten door de gemeente worden 
gestimuleerd, er moet dus sprake zijn van vrij ondernemerschap binnen onze gemeente. De gemeente kan het 
aanbieden van gratis cursussen voor startende ondernemers/ZZP’ers om hen op weg te helpen intensiveren. 
Tevens startende ondernemers het zo makkelijk mogelijk maken ondernemingen te starten wanneer het op 
regelgeving en huisvesting aan komt. 

 

Ambtenarenapparaat 
De bezetting op Economische zaken in Urk is qua ambtenaren minimaal. Vanwege de grote mate van bedrijvigheid 
en grote hoeveelheid startende ondernemers in Urk pleiten wij voor een uitbreiding van het ambtenarenapparaat 
op Economische zaken. 
 

Vergunningsverstrekking 
Snelle vergunningsverstrekking voor Urker ondernemingen. 

 
Stageplaatsen jongeren 
Het is voor jongeren moeilijk een stageplek te vinden op Urk. De gemeente Urk moet de Urker bedrijven 
stimuleren tot het creëren van voldoende stageplekken voor zowel lageropgeleide jongeren als 
hogeropgeleide jongeren. 

 
Werkgelegenheid hogeropgeleiden stimuleren 
De gemeente Urk moet de werkgelegenheid voor hoger opgeleiden stimuleren; hier zijn op dit moment te weinig 
arbeidsplaatsen voor in onze gemeente. Deze groep gaat nu meestal buiten Urk werken; als we deze kennis binnen 
onze gemeentegrenzen houden kunnen we onze economie naar een nog hoger niveau tillen. 

 
 

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 
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Uitbating sporthallen 
De uitbating van de sporthallen moet terug naar de gemeente. 

 
Hotel 
Een hotel is een welkome aanwinst voor Urk. Wij willen de komst van een restaurant en een klein event centrum 
tezamen met de bouw van het hotel stimuleren. 

 

Vliegveld Lelystad 
Uitbreiding van vliegveld Lelystad is een mooie kans om de Urker economie een enorme boost te geven en het 
toerisme te bevorderen. 

 
 
 

 
 

Inbreng burgers 
Vanuit de Urker gemeenschap horen wij vaak dat men vindt dat er met veel gepraat weinig concreets voort komt 
uit de Urker gemeenteraad. Wij willen als partij het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur terug 
winnen door ons open te stellen voor vragen en inbreng vanuit de gemeenschap. Hierbij willen wij ook de sociale 
media actief inzetten. 

 
Bevolkingsraadpleging 
De gemeente organiseert minimaal één keer per jaar een bevolkingsraadpleging over onderwerpen die 
aangedragen worden vanuit de gemeenschap. Ook over gevoelige en ingrijpende onderwerpen willen wij de 
bevolking raadplegen (zij het met een lokaal referendum over zeer ingrijpende onderwerpen). 

 
Efficiënter en effectiever gemeentebestuur 
Vanuit de gemeenschap komt vaak de vraag of de gemeentelijke besluitvorming niet efficiënter kan: wij willen een 
onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van de gemeentelijke activiteiten. 

 
 
 

 
 

Algemene lasten 
De gemeente Urk moet, indien mogelijk, zo weinig mogelijk gemeentelijke lasten opleggen aan de burger.  

 
Hondenbelasting verlagen 
Verlagen van de hondenbelasting draagt bij aan een inbraakveiliger Urk. De hondenbelasting is in de gemeente 
Urk dermate hoog dat dit sommige huishoudens afschrikt een hond te nemen. 

 
Externe inhuur 
Zo weinig mogelijk (dure) externe inhuur voor gemeentelijke activiteiten. €100.000 besteden aan een onderzoek 
naar de levensvatbaarheid van een hotel is behoorlijk absurd, dit kan goedkoper. Tevens moet er bij externe 
inhuurt eerst gekeken worden of de kennis en het specialisme niet binnen Urk zelf voorhanden is. 

 
Kunstsubsidies 
Geen subsidies voor niet-cultuurrelevante kunst. Dit geld kan beter besteed worden aan ons cultureel erfgoed. 

BESTUUR 

FINANCIËN 
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Aanbod ouderenwoningen 
Het aantal huurappartementen en/of aangepaste huurwoningen waar ouderen in kunnen trekken is te laag en er 
zijn te lange wachtlijsten voor zulke woningen. 

 
Woonruimte starters 
Meer goedkope woonruimte creëren voor starters en jongeren. 

 

Huisvesting statushouders 
Statushouders mogen voor huisvesting geen voorrang krijgen op Urkers. 

 
Verpaupering 
Verpaupering door huisvesting van statushouders in nette woonwijken is aan de orde van de dag in de Gemeente 
Urk. Statushouders kunnen prima in een verzamelgebouw geplaatst worden waardoor er geen verpaupering 
ontstaat in de Urker woonwijken. 

 
Kindvriendelijke zones 
Wij willen bewerkstelligen dat er meer kindvriendelijke zones in onze gemeente komen. 

 

Speelgelegenheden jeugd 
Meer speelpleintjes in onze gemeente is een must voor de ontwikkeling van onze jeugd. Eventueel kunnen de 
speelpleintjes opgeknapt en/of ontwikkeld worden vanuit burgerinitiatief. 

 
 
 

 

 

Holocausteducatie 
De gemeente moet projecten gaan financieren waarbij de educatie betreffende de Holocaust centraal staat. 

 
Subsidie Israëlische producten 
De gemeente moet subsidies verschaffen aan lokale winkels die Israëlische producten verkopen. 

 
 
 

 
 

Regulering horeca 
Het huidige beleid rondom de horeca werkt goed, mits de gemeente de handhaving voor zowel de horeca als de 
jeugdhonken op hetzelfde niveau uitvoert. 

 
Controle contant geld 
Strengere controle op de echtheid van contant geld stimuleren onder de horeca uitbaters en ondernemers. Wij 
willen geen vals geld in omloop zien in onze gemeente. 

WONEN & LEEFBAARHEID 

ISRAËL 

HORECA 
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Bewustzijn t.o.v. de islam 
Wij willen het bewustzijn creëren in de Urker gemeenschap dat de islam geen religie is maar een totalitaire 
ideologie die, met gebruik van geweld, uit is op totale wereldheerschappij. De vrijheden die wij nu gunnen aan de 
islam zullen wij, als Christen zijnde, niet terug krijgen wanneer de islam de meerderheid gaat vormen. 

 
Islamitische invloeden 
Wij willen geen hoofddoeken, boerka’s, niqaabs of andere islamitische uitingen in publieke functies zien, dus ook 
niet bij werknemers/stagiairs op onze Christelijke basisscholen en het voortgezet onderwijs. 

 
 
 

 
 

Landelijke bezuinigingen 
Handhaven goede zorg, ondanks landelijke bezuinigen. De zorg in Urk is van een hoog niveau, dit moet 
gewaarborgd blijven. 

 
Pleegzorg 
Op Urk worden relatief veel pleegkinderen opgenomen. Pleegzorg is een mooi initiatief waarbij tegelijkertijd de 
pleegkinderen een Urker opvoeding krijgen waarin de Christelijke normen en waarden en religie verwerkt zijn. De 
gemeente moet een toename van de pleegzorg actief stimuleren en ondersteunen. 

 
FRS 
De first responder moet koste wat het kost behouden blijven. 

 
Mantelzorg en vrijwilligers 
Beloon vanuit de gemeente de mantelzorgers en vrijwilligers voor hun inzet. 

 
Bewustwordingsprojecten drugs 
Drugshandel en drugsgebruik horen niet thuis in onze gemeente. Wij willen onze jeugd, die de toekomst is van 
onze gemeente, er van overtuigen dat zowel het verhandelen van drugs voor kort geld als het gebruiken van drugs 
een negatieve invloed op zowel het individu als de gemeenschap heeft. Dit willen wij bereiken door het opzetten 
van bewustwordingsprojecten. 

 
 
 

 
 

Wijkagenten 
De wijkagenten zijn een essentieel onderdeel van het handhaven van de orde en veiligheid in onze gemeente. Het 
aantal wijkagenten moet minimaal gelijk blijven of stijgen. 

 
Burgerpreventie 
Burgerpreventie stimuleren. Burgerpreventie is een goedkope manier om de veiligheid in stand houden (denk 
hierbij aan buurt-WhatsApp groepen). 

ISLAM 

ZORG 

VEILIGHEID 
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Controle fietslichten 
Strengere controle fietslichten. Vanuit de gemeenschap komen er ontzettend veel klachten over de grote 
hoeveelheid fietsers zonder licht in onze gemeente, dit zorgt vaak voor risicovolle situaties. 

 
Vandalisme 
Vandalisme keihard aanpakken en de schade die hierdoor ontstaat verhalen op de dader(s). 

 
 
 

 
 

Verbinding Lelystad 
Betere busverbinding met Lelystad: regelmatigere rijtijden lijn 149 of een directe verbinding met Lelystad. 

 
Drukte Lijn 141 Urk-Emmeloord 
Connexxion verdient enorm veel geld aan de vele scholieren die dagelijks tussen Urk en Emmeloord reizen. Met 
de recente prijsstijgingen in gedachten, kan er wel meer service worden verlangd van Connexxion. Dit is echter 
niet altijd het geval, lijn 141 is op sommige tijden, zelfs met extra inzet, ontzettend druk waardoor sommige 
reizigers niet mee kunnen. Er moeten op sommige tijden simpelweg extra bussen ingezet worden tussen Urk en 
Emmeloord; hier willen wij ons hard voor maken. 

 
Derde autobrug 
De derde autobrug moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd, dit is van essentieel belang voor de Urker 
economie en bereikbaarheid van bedrijven. Wanneer de derde brug gerealiseerd is willen wij weer een eigen 
brugwachter voor de drie bruggen.  

BEREIKBAARHEID, INFRASTRUCTUUR & OPENBAAR VERVOER 


