
Beste mensen, 
  
Gisteravond las ik in Het Urkerland over de plannen van de gemeente om te komen tot een hotel 
op de haven. 
  
Het is voor mij onbekend of het krantenartikel feitelijk juiste informatie geeft. Ik hoop van harte 
van niet. 
  
Want met verontrusting en verbazing heb ik het artikel gelezen. 
  
De verontrusting betreft het plan om een hotel op de haven te krijgen. De 
volksvertegenwoordiger van de UGP noemde dit – volgens het artikel – “een rechtstreekse 
aanval op onze zondagsrust”. Mijns inziens is dit beslist niet zwaar aangezet. Aan de komst van 
een hotel op de haven zitten diverse gevolgen vast: 
1. Een hotel is 24 uur per dag 7 dagen per week geopend 
2. Een hotel is ook op zondag in bedrijf: receptie, kamermeisjes, personeel voor de eetzaal, 
personeel in de keuken, technisch personeel 
3. Het hotel zal verse producten aangeleverd willen hebben: brood, groeten, fruit, melk e.d. Dit 
zal geleverd moeten worden, waardoor er op zondag rond de kern van Urk bedrijvigheid ontstaat 
4. Het hotel zorgt voor werkgelegenheid, ook vakantiebaantjes voor de Urker jeugd. Maar 
hieraan zal zondagswerk verbonden worden, want het hotel moet zondag draaiend gehouden 
worden. Het houdt mensen uit de kerk voor werk dat niet noodzakelijk is 
5. Een hotel op de haven trekt andere activiteiten aan, ook op de zondag: denk aan de 
omliggende restaurants, die verleid/gedwongen worden hun deuren te openen. Hotelgasten 
willen fietsen kunnen horen op zondag of op zondag een Ginkiestocht lopen. Ook kun je denken 
aan activiteiten rondom het strand 
  
Kortom: de controle op hetgeen er zondags plaatsvindt, verlies je helemaal. Je kan een 
hoteleigenaar niet aan allerlei voorwaarden binden. In het krantenartikel wordt genoemd, dat de 
voorziening niet verstorend mag werken voor de zondagsrust. Misschien kan in eerste instantie 
de zondag nog veelal worden ontzien, maar gaandeweg de jaren zal de grens steeds verder 
worden opgetrokken. Dat is nu eenmaal de praktijk. 
  
Als een hotel komt op de haven dan krijgt de haven op Urk – zeker op zondag – een hele andere 
uitstraling. Het rondje Haven, wat vele Urkers zondags lopen, is dan haast niet meer 
verantwoord. 
  
Het is voor mij bovendien de vraag wat de gemeenteraad beoogt met een hotel op de haven, 
nota bene: hartje Urk. Er zouden genoeg praktische bezwaren te noemen zijn, die o.a. de 
parkeerdruk raken. Maar past het binnen de identiteit van Urk om een hotel van naar verhouding 
grootschalige omvang naar Urk te halen. Laat Urk alsjeblieft Urk mogen blijven en geen kopie 
hoeven te worden van Volendam. 
  
Het is jammer van het gemeenschapsgeld om een ton te besteden aan een project, waar een 
groot deel van de gemeenschap grote bezwaren mee zou moeten hebben, als de 
zondagsheiliging wordt voorgestaan. Dat geld kan beter besteed worden. 
  



Dit plan is zo belangwekkend wat betreft de toekomst van Urk, dat het mij noodzakelijk lijkt dat 
de Urker bevolking (en ook de Urker kerken) gelegenheid krijgen om hun stem in deze te laten 
horen, alvorens zo’n onderzoek daadwerkelijk zal worden gestart. Met de komst van een hotel 
naar de haven wordt een zondag op Urk anders als ooit tevoren. 
  
Mijn verbazing was er ook. Allereerst betreft deze de argumentatie, die door de SGP werd 
gebruikt om voor dit voorstel te zijn: “het is een Bijbelse opdracht om de vreemdeling te 
herbergen, als we zien hoeveel vraag er is, dan kunnen we de kop niet in het zand steken”. Ik 
heb in elk geval mijn ogen moeten uitwrijven, toen ik dit las en daar zat echt nog geen zand in. Ik 
ga ervan, dat dhr. Taanman weet dat die Bijbelse opdracht de vluchtelingen betreft en niet 
vakantievierende toeristen. Ik kan me anderzijds niet voorstellen, dat het inderdaad zo is gezegd 
en vermoed dat de journalist hier een fout heeft gemaakt en dit niet zo door dhr. Taanman is 
gezegd, die ik tenminste ken als een kundig en bekwaam politicus. 
  
Mijn verbazing raakt echter ook het feit, dat een coalitie van enkel christelijke partijen met dit 
voorstel komt. 
  
Geliefde medeburgers: laten we op Urk voorzichtig zijn en niet de bakens verzetten. We mogen 
hier nog genieten van een betrekkelijke zondagsrust. Zet alsjeblieft geen stappen, die daar (op 
termijn) afbreuk aan doen. 
  
Weet dat u er voor uw belangrijk en vaak moeilijk werk gebeden wordt, zowel thuis als op de 
kansel. 
  
Gode bevolen. 
  
A.C. Uitslag vdm 
 


