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Pieter Toon Bakker (m) Urk
Mirjam Tol-van Zwol (v) Urk
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Hanna Kramer (v) Urk
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Bert Kombrink (m) Urk
Pieter Coenen (m) Urk
Luke Brouwer (m) Urk
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Voorwoord
ChristenUnie, partij midden
in de Urker samenleving
Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij.
Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de
leerkracht op school, de visser op zee, onze werkgever
en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier
van samenleven.
Als ChristenUnie willen wij de brede Urker christelijke
achterban aanspreken, herkenbaar zijn en aansluiten
bij een Urker samenleving die als geen ander op
veel manieren onderling verbonden is. Omdat wij
geloven in een ‘Toekomst vol van Hoop’, willen we die
identiteit vasthouden en in het hier en nu vormgeven.
Een uitdaging die we alleen aankunnen als we in
verbondenheid met elkaar en onze God die toekomst
in gaan. De kern van onze identiteit is en blijft daarom
ons geloof in de Bijbelse boodschap over God, mens en
schepping. Als volgelingen van Jezus Christus willen we
daar in de politiek handen en voeten aan geven.
Juist in deze periode van coronacrisis, waarbij
polarisatie en wantrouwen hoogtij vieren, wil
ChristenUnie Urk met een mooie boodschap en een hart
vol geloof, hoop en liefde voor Urk, ook de komende
periode haar werk doen. De achterliggende periode
mochten wij een rol van betekenis vervullen. Daar zijn
we op gepaste wijze trots op en bovenal dankbaar voor.
In 2022 vragen wij weer om uw steun en vertrouwen.
Meindert Bakker
lijsttrekker ChristenUnie, lijst 1, no. 1

3

Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. Veel
inwoners ervaren nog dagelijks de fysieke impact van COVID-19. Economisch zijn er grote klappen gevallen en de
maatregelen hebben bij jong en oud sociale en psychologische sporen achtergelaten.
De polarisatie is toegenomen. We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars mening nuanceren. Ook op Urk is er teleurstelling in de samenleving en in de overheid. Mensen
voelen zich niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet.
De ChristenUnie is zich van deze dingen bewust en ziet dat
de manier waarop we met elkaar de samenleving vormgeven
ter discussie staat.
Gelukkig hebben we ook gezien dat als het erop aankomt we
op Urk oog voor elkaar hebben. Dat we in staat zijn om elkaar
op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen.
Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is
om te geloven in en te werken aan een gemeente waar het
niet gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’
Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende
verkiezingen in.
Ondanks de grote financiële uitdagingen presenteren we ons
verkiezingsprogramma vol plannen voor Urk die laten zien

Ik immers, Ik ken de gedachten die ik
over u koester, spreekt de Heere.
Het zijn gedachten van vrede
en niet van kwaad, namelijk om u
toekomst en hoop te geven.
Jeremia 29 : 11

Zet je in voor de bloei van de stad
waarin je woont, want de bloei van de
stad is ook jullie bloei.
Jeremia 29 : 7
dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin
aandacht is voor wat echt telt: ruimte voor kwetsbaarheid,
eigenheid, verscheidenheid, investeren in zorg voor elkaar,
in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Urk,
in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor
mensen en Gods schepping.
De politici van ChristenUnie Urk maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal
van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven.
Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te
werken voor een betere samenleving.
De ChristenUnie heeft dus een sterk en uniek antwoord op
vragen over ‘links of rechts’ en over de rol van de overheid.
Tussen een daadkrachtige overheid en draagvlak in de samenleving zoekt de ChristenUnie naar gemeenschappen om
die te stimuleren in beweging te komen.
De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn niet
zomaar opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke
uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie
actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken
provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).
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Van christenen, voor alle mensen
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die
God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Urk.
Europees, landelijk, provinciaal en lokaal komen we als ChristenUnie deels tot verschillende thema’s, maar het kan niet
anders of onderwerpen komen op verscheidene niveaus terug. Daar kunnen we op inspelen en het ChristenUnie-profiel
mee versterken. Sterker nog, het is ontzettend belangrijk om
als partij op meerdere niveaus actief te zijn. De belangen van
Urk houden niet op bij de gemeentegrenzen. De ChristenUnie is ook vertegenwoordigd in Provinciale Staten, waterschappen, Eerste en Tweede Kamer, Europees Parlement en
nu ook in het kabinet. De lijnen zijn kort binnen onze partij.
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Wonen
Ruimte

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze
tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en
ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor het heden en de toekomst.
Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar
de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke
te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te
stichten. De Bijbel roept ons op om recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.
(Micha 6:8)
Investeren
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Hoofdstuk 1:
Betrouwbare overheid

Hoofdstuk 2:
De gemeente, dat zijn we samen

Waar staat de ChristenUnie voor?

Waar staat de ChristenUnie voor?

Onze gemeente Urk vormt pas een echte samenleving als
mensen elkaar zien en helpen, verbinding zoeken en over
verschillen praten, die mogen er zijn en daar moeten we elkaar de ruimte voor geven. We kunnen alleen vredig samenleven als we – ondanks onze verscheidenheid – onze basiswaarden op handen én in onze harten dragen.
Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die het werk is van inwoners en maatschappelijke
verbanden samen. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid van die maatschappelijke verbanden op Urk niet over.
Maar zij beschermt wel hun ruimte om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen en ondersteunt hen daarbij.

De ChristenUnie wil dat inwoners op Urk zoveel mogelijk zelf
verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en samen met de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken. De kracht van de Urker samenleving ligt in samenwerking.
De gemeente moet op haar beurt dan wel open staan voor
initiatieven van inwoners, instellingen, verenigingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het
oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert en die vooral zorgt
voor samenwerking en verbinding.

Vertrouwen

Democratie is geen statisch begrip, maar een werkwoord.
Daarom wil de ChristenUnie zich inzetten om inwoners en
dus ook de jongeren op Urk, te betrekken bij de lokale democratie. Wij vinden dat nodig omdat door samen te praten
over de uitdagingen in onze gemeente, we met elkaar tot
gedragen oplossingen kunnen komen.
Als partij willen we daar het goede voorbeeld in geven door
binnen de ChristenUnie ook daad bij het woord te voegen.
Dit programma heeft dan ook een jongerentoets ondergaan.

Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel
en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende
samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zich
realiseert dat een overheid niet alles kan oplossen en zelf ook
verantwoordelijkheid neemt.
De ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op
luisteren en samenwerken. Het innemen van standpunten in
de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van
de partij, die o.a. zijn vastgelegd in ons verkiezingsprogramma. Als fractie willen we betrouwbaar en constructief bekend
staan op Urk. Vrede en recht vinden we niet alleen in woorden
maar ook in onze houding en in ons handelen. De ChristenUnie wil zich daarin laten leiden door wat God van mensen
vraagt: Niet anders dan recht te doen, goedertierenheid lief
te hebben en ootmoedig te wandelen met God. (Micha 6:8)





Betrekken van jongeren
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Niet anders dan
recht te doen,
goedertierenheid lief te
hebben en ootmoedig
te wandelen met God.
(Micha 6:8)
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Wij willen open, herkenbaar en betrokken
aanwezig zijn op Urk
Inzetten op goede relaties met inwoners.
Eerlijk zijn en geen beloftes doen die niet
zijn na te komen.
Ervoor zorgen dat politieke processen zoveel
mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden.
Streven naar een coalitieakkoord met
duidelijke afspraken maar met voldoende
ruimte voor alle partijen om invloed op het
beleid uit te oefenen.
De bereikbaarheid en dienstverlening van de
gemeente hoge prioriteit geven.
Het onderwerp integriteit continu aandacht
geven door:
elke twee jaar met raad en college
een bijeenkomst over integriteit te
beleggen
door naast de burgemeester, als
hoeder van integriteit, een tweede
vertrouwenspersoon voor de raad aan
te stellen met oog voor de man/vrouw
verhouding
het bespreekbaar te maken in de
samenleving
Onze overheid controleren op zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens. Inwoners
hebben daar recht op.
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Buurten waarderen
De ChristenUnie waardeert initiatieven van wijken en buurten. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om
bewoners van buurten te betrekken bij zaken die hen raken.
Waardeer de belangrijke rol die buurtverenigingen in de wijken hebben.












Op Urk gaan we actief werk maken van ‘right
to challenge’ (uitdaagrecht). Het recht om
als bewoners de gemeente uit te dagen en
aan te geven dat je, bijvoorbeeld als wijk,
een voorziening zelf in stand wilt en kunt
houden.
De ChristenUnie wil dat continue
burgerparticipatie een vanzelfsprekende en
grote plaats inneemt bij de (invoering van
de) Omgevingswet.
Op Urk wil de ChristenUnie zich inzetten om
de inspraak van jongeren te verbeteren.
De burgemeester van Urk nodigt 18-jarigen
bij verkiezingen via een brief persoonlijk uit
te gaan stemmen.
Het jeugdpanel van de gemeente Urk wordt
doorontwikkeld.
Urk zorgt er voor dat alle leerlingen uit
de groepen 7-8 van de basisscholen
uit de gemeente zicht krijgen op wat
de gemeenteraad doet en wat onze
democratische rechtstaat inhoudt.
De gemeente besteedt structureel aandacht
aan antisemitisme, racisme en discriminatie,
met naast aandacht voor jongeren ook
specifiek voor opvoeders.
Alle ruimte voor inwoners die
verantwoordelijkheden op zich nemen
(bijv. in coöperaties) op het gebied van
duurzaamheid, energie, zorg, lokale
economie of wijkbeheer.
Indieners van burgerinitiatieven worden
niet van het kastje naar de muur gestuurd.
De gemeentelijke organisatie hanteert
hiervoor een eenvoudig systeem/loket.
Meer vertrouwen, minder regels: Regelmatig
komt het college met voorstellen voor
regels die geschrapt, vereenvoudigd of
samengevoegd kunnen worden.
Wijken krijgen meer eigen mogelijkheden
om keuzes te maken die passen bij de wijk.
Vroegtijdig open en eerlijk inwoners
betrekken bij beleidskeuzes en/of grote
ontwikkelingen.
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Hoofdstuk 3:
Algemeen bestuur en financiën
Waar staat de ChristenUnie voor?
Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Het gaat om gemeenschapsgelden, die hetzij via de afdracht van de Rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende
Zaak Belasting (ozb), door onze inwoners zijn opgebracht.
De ChristenUnie dringt aan op efficiënt financieel beleid en het
goed in beeld hebben en beheersen van risico’s om toekomstige
generaties niet op te zadelen met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers.
Publieke middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer
wensen dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen. Bij eventuele bezuinigingen wil de ChristenUnie de posten
die te maken hebben met de nood van individuele inwoners, zorg,
veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen zo
veel mogelijk ontzien. Uiteraard moet er voor mensen met weinig
financiële draagkracht, maatwerk mogelijk zijn.
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Smart Cities en digitalisering




Ontmoeting tussen inwoners en overheid vindt op veel verschillende manieren plaats. Dat kan fysiek, maar Nederland digitaliseert snel. Door de coronacrisis is dit proces zeker met vijf jaar
versneld. Ook zien we dat traditionele vraagstukken op gebied van
veiligheid, gezondheid, zorg, en in de fysieke leefomgeving steeds
meer ondersteund worden door digitale middelen zoals camera’s,
digitale platforms, zelfhulp op afstand, en data-analyse.
In deze digitale ontwikkeling moet onze gemeente het risico van
verkeerd gebruik minimaliseren. Dit vraagt om een sterke aanpak
die zorgt voor de beveiliging van onze gegevens, de aanpak van
digitale criminaliteit, en de borging van onze privacy. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we erop kunnen vertrouwen dat onze
gegevens in goede handen zijn.








Communicatie
Voor veel mensen wordt de samenleving complex. Veel ouderen,
allochtonen en laaggeletterden vinden het vaak ingewikkeld om
op tijd de juiste informatie te vinden of om bij de overheid aan te
kloppen voor hulp. De ChristenUnie wil dat de gemeente Urk haar
regels zo simpel mogelijk houdt.
Communicatie van de gemeente is een sleutelrol. Deze afdeling
dient dan ook stevig in de organisatie te staan.







Gemeentelijke samenwerking
De ChristenUnie wil minder bestuurlijke drukte. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen
(WGR) vragen een actieve en kritische houding. Extra belangrijk
nu er steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan waarvoor
er helemaal geen vastgestelde regels zijn (bijvoorbeeld RES). Ook
is belangrijk dat de raad van Urk zicht en controle houdt op besluiten die een WGR of een ander samenwerkingsverband neemt.
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Aan te dringen (via de VNG of anderszins) bij de Rijksoverheid om gemeenten een
passende vergoeding te geven voor de taken die moeten worden uitgevoerd.
Duurzaam en circulair in te kopen. Keuzes en resultaten zijn meetbaar.
Misbruik van voorzieningen te voorkomen en als dit wel gebeurt dit actief aan te pakken.
Tegelijk verlangen we van onze gemeente dat deze naast mensen staat en maatwerk
levert.
Spaarzaamheid en een behoudende financiële koers leidend te laten zijn, dus geen
risicovolle investeringen.
Voldoende reserves te behouden om calamiteiten te kunnen opvangen.
Structurele uitgaven met structurele middelen te begroten en dus niet met incidentele
meevallers.
Zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen voorop te zetten bij het
maken van financiële en beleidsmatige afwegingen.
De lokale belastingdruk in principe niet meer dan de inflatiecorrectie te laten stijgen.
De dienstverlening van de gemeente (heffingen en leges) is zoveel mogelijk
kostendekkend te laten zijn.
Bij problemen die de gemeentegrenzen overstijgen te zoeken naar samenwerking en
solidariteit binnen de regio
Bij ontwikkelingen van nieuwe (digitale) technologieën niet alleen het welzijn van de
individuele burger maar ook de bloei van de samenleving als geheel centraal te stellen.
Op Urk een digitale aanpak in te zetten, aansluitend bij de landelijke Smart City
aanpak, waarin inwoners, bedrijven, scholen, maatschappelijke instellingen en de
gemeente samen de regionale samenleving sterker maken, technologische innovaties
implementeren, en deze toegankelijk maken voor elke inwoner.
Een gemeente die zo duidelijk en eenvoudig mogelijk met inwoners communiceert.
Een gemeente die besluiten niet alleen digitaal, maar ook in de papieren krant
publiceert.
Een gemeente waar inwoners, naast de digitale weg, altijd bij een fysiek loket met hun
vragen terecht kunnen.
Een afdeling communicatie stevig binnen de gemeentelijke organisatie neer te zetten en
te behouden.
Het steunen van initiatieven die kaderstelling en controle rondom
samenwerkingsverbanden versterken.
Raadsbreed afspraken te maken over hoe WGR-en en andere samenwerkingsverbanden
vanuit de raad worden gevoed en gecontroleerd.
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Hoofdstuk 4:
Veiligheid
Waar staat de ChristenUnie voor?

Drugs en drank

Als inwoner van Urk wilt u veilig kunnen leven. De overheid
heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit
te bestrijden. Maar de ChristenUnie vindt ook dat de vrijheden waar we in onze gemeente van mogen genieten, samengaan met verantwoordelijkheden. Naast de wettelijke taak
van de overheid zien wij een grote rol voor de samenleving.
Juist ook als het gaat om veiligheid. Het is daarbij belangrijk
ons te realiseren dat ook op Urk dingen niet goed gaan en
dat we elkaar hierop aanspreken en met elkaar hierover in
gesprek blijven.
Urk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het opstellen daarvan.

Mensen zijn geschapen door God. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door drugs, drank, of verslaving zichzelf, hun
vrijheid en waardigheid kwijtraken. De ChristenUnie wil het
gebruik van drugs actief tegengaan en streng optreden bij
overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.
Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden.
Het mag niet zo zijn dat op Urk zelfs kinderen het gebruik van
een pilletje normaal vinden. De kennis en kunde van (plaatselijke) instanties zijn in de preventie cruciaal.
De negatieve gevolgen van overmatig drankgebruik moeten
bespreekbaar gemaakt worden in onze samenleving. Als samenleving bepalen we in zekere mate zelf de standaard door
het (blijven) vormen van een cultuur waarin overmatig alcoholgebruik soms de norm is.
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De handhaving van de Drank- en Horecawet vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. De
strijd tegen drankmisbruik voert de gemeente samen met
scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie,
sportverenigingen en andere betrokkenen. Sluitingstijden
van horeca is lokaal maatwerk. Excessen in jeugdhonken
moeten definitief tot het verleden behoren. Dat vraagt om
doelgerichte handhaving en signalering. Er is beleid opgezet
de afgelopen jaren maar jammer genoeg (nog) niet voldoende uitgevoerd.



Veiligheid, kindermishandeling en huiselijk geweld



Een veilige samenleving
Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet,
zacht waar het kan. De ChristenUnie heeft aandacht voor
slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve,
op herstel gerichte, aanpak van daders.
De gemeente Urk stelt een integraal veiligheidsbeleid vast,
dat gebaseerd is op onderzoek en ervaringen. Betrokkenheid
van inwoners en organisaties is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan. Ook hierbij is het van belang
dat we ons als samenleving realiseren dat we zelf ook een
rol spelen in het melden van criminaliteit en ondermijning
en ons bewust moeten zijn van de invloed hiervan op onze
samenleving, zowel in het groot als in het klein.
Inwoners worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit
kan door de inzet van Burgernet en van internet, zoals appgroepen in de wijk.
Cameratoezicht is een prima middel, mits proportioneel toegepast.
De ChristenUnie stimuleert dat inwoners van Urk gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de
resultaten.
De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor inwoners in de wijk en zijn coördinerende
taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.

Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd
te worden tegen mishandeling. Want de gevolgen van mishandeling zijn groot.
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld
en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn
en bekend bij alle inwoners van Urk. Voor slachtoffers van
huiselijk geweld moet er passende, hulp en/of een veilige opvang zijn. Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder
een dak geboden kan worden.
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Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent
Inwoners worden betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de
prioriteiten.
Op plekken waar groepen jongeren georganiseerd overlast veroorzaken, wordt
een groepsaanpak opgesteld. Harde kern en meelopers worden geïdentificeerd
en ouders en netwerken betrokken om de overlast terug te dringen.
We faciliteren, ondersteunen en continueren de ouderwacht en zetten die waar
mogelijk breder in.
Betrek inwoners bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en
Buurtpreventie Apps.
Onder jongeren speelt sexting en grooming helaas een steeds grotere rol. De
ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders en scholen samen optrekken als het
gaat om voorlichting en hulpverlening.
De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en
Horecawet.
De gemeente Urk maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs
om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
De gemeente Urk zet zich samen met maatschappelijke partners in voor de
preventie van alcohol- en middelengebruik en andere verslavingen. Zowel bij de
jeugd, als bij ouders/volwassenen.
De gemeente Urk zet zich in om de doelstellingen uit het lokale Preventieakkoord
(2018) te behalen.
Overmatig drankgebruik is ingebed in delen van de Urker cultuur. De gemeente
maakt dit bespreekbaar en zet in op preventie en voorlichting.
Goede controle op jeugdhonken en signalering en bestrijden van excessen is
essentieel. Beleid moet hierop gestoeld zijn en uitgevoerd worden.
Urk formuleert specifiek mensenhandelbeleid voor Urk.
De gemeente zorgt voor informatiepakketten voor (arbeids)migranten, bij
voorkeur in hun eigen taal, met daarin minimaal de rechten en plichten en
informatie over de gemeente Urk.
De gemeente informeert en contoleert bedrijven actief op hun rechten en
plichten rondom arbeidsmigranten vanuit het oogpunt van zorg voor deze
inwoners.
De gemeente Urk komt met een plan van aanpak Ondermijning. Dit vraagt om
regionale samenwerking.
De gemeente betrekt de inwoners actief bij het herkennen van ondermijnende
activiteiten en het melden hiervan.
Een succesvolle aanpak van ondermijning begint bij een integer en weerbaar
bestuur en ambtenarenapparaat. In de verplichte gedragscode op Urk moet
hiervoor aandacht komen.
De gemeente werkt nauw samen met het RIEC (Regionale Informatie en Expertise
Centra).
De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin
aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind,
verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.
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Hoofdstuk 5:
Energie, klimaat en milieu
Waar staat de ChristenUnie voor?
Mensen zijn onderdeel van een prachtige schepping waarvan
het bestaan in Gods handen ligt. We laden ons op in mooie
landschappen en genieten van de wonderlijke schoonheid
van bloemen, bomen, insecten en andere dieren. De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een duurzame economie
die rekening houdt met mensen en Gods schepping. Wij gaan
op Urk verantwoord om met de ruimte en het landschap in en
om Urk. Voor deze plannen kunnen we niet zonder samenwerking met en enthousiasme van onze inwoners.

Betaalbare energie en warmte
De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer
gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een eigenaar van een
bestaande woning. De gemeente Urk speelt hier lokaal op in
door te zorgen voor passende plannen. De gemeente heeft
de regie in de lokale energietransitie en zorgt er ook voor dat
de doelen haalbaar en betaalbaar zijn en iedereen de overstap mee kan maken.
Energiecoöperaties en lokale initiatieven
Energiecoöperaties brengen de energietransitie dichter bij
de burger en maken lokaal eigendom mogelijk. Daarom willen we dat het gemeentebestuur deze coöperaties voor vol
aanziet en als het nodig is ondersteunt. Dit geldt ook voor
projecten voor kleinere maatregelen thuis, zoals isolatie.

Klimaatadaptatie, Natuurbeleid en Afval
Vergroening stedelijk gebied en schone lucht
Natuur is goed voor de mens. De komende periode behouden en breiden we daarom groen uit op Urk. Vergroening
helpt om hittestress te verminderen, biodiversiteit op Urk
te vergroten en bij te dragen aan schonere lucht en betere
leefbaarheid. We steunen particuliere initiatieven, zoals ‘de
Rentmeester’, die daaraan bijdragen.
Toekomstbestendig waterbeheer
‘Leven met water’ raakt ook Urk. Door versteende gebieden
en de toename van extreme buien ontstaat steeds vaker
overlast en schade. De extremen merken we ook in lange
droge, hete periodes. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt. Dit vraagt om goede samenwerking met de waterschappen.
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Inzameling herbruikbare grondstoffen
De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In
2025 mag er nog 30 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In
afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. De ChristenUnie wil afval zien als grondstof. Als
afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen
de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik.






Investeren in warmtenetten
De ChristenUnie wil de potentie van restwarmte, geo- en
aquathermie benutten. Lage en midden-temperatuur
warmtenetten hebben meerwaarde voor de verwarming van
woonwijken. De ontwikkeling van warmtenetten vraagt echter duidelijke afspraken over de rol van betrokken publieke
en private partijen. Een bronnet met de restwarmte van de
visindustrie, kan wat ons betreft van grote betekenis zijn
voor de energietransitie.
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Isolatie van de woning is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als
zonnepanelen en de inzet van (hybride) warmtepomp of aansluiting op
warmtenet.
De gemeente ondersteunt ook de minima op Urk bij het verduurzamen van hun
woning.
We willen ruimte voor publieke investeringen in warmtenetten en zien een
belangrijke rol voor de publieke netwerkbedrijven.
Ook willen we ruimte voor participatie en zeggenschap vanuit de buurt en
voor coöperatieve modellen van warmtenetten. Consumentenbescherming en
keuzevrijheid staan hierbij hoog in ons vaandel.
Een bronnet wat gebruik maakt van de restwarmte van de industrie kan voor
Urk van grote betekenis zijn voor de energietransitie.
Een inwoner van Urk moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als
financiële arrangementen om zijn woning aan te passen.
De ChristenUnie is voor de inzet van energiecoaches die inwoners begeleiden
bij het zetten van stappen in het verduurzamen van hun woning en inwoners
helpen om de subsidiemogelijkheden optimaal te benutten.
De ChristenUnie ziet de rol van de gemeente in het faciliteren van
duurzaamheidsfondsen en duurzaamheidsleningen.
Het uitvoeringsplan om afscheid te nemen van aardgas wordt per wijk samen
met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald.
Voorkom energiearmoede: Waar aardgas wordt vervangen door duurzame
warmte, investeren we direct in isolatie zodat de energierekening omlaag gaat.
Door de groei van elektrische mobiliteit zal de vraag naar laadmogelijkheden
toenemen. We breiden de laadinfrastructuur uit en de mogelijkheid om bij je
huis te laden.
Bij grootschalige energieprojecten moet de omgeving zeggenschap krijgen en
kunnen participeren.
Met woningcorporaties spreken we af dat alle sociale huurwoningen in 2030
energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn, waarbij de woonlasten gelijk blijven.
Afval scheiden is de norm. Voor gezinnen met luiers kan een centraal
inleverstation een oplossing zijn.
Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.
De gemeente Urk stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties om
afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
Vergroening van het stedelijk gebied (met gebruikmaking van inheemse
soorten zoals bij het project “Rondje Eiland Urk”),
Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De
gemeente werkt aan bewustwording op dit punt.
De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede
voorbeeld.
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Hoofdstuk 6:
Zorg
Waar staat de ChristenUnie voor

Iedereen telt mee

Eén van de kenmerken van onze samenleving is dat bijna iedereen deel uitmaakt van een of meerdere netwerken van
mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, verenigingen, kerken, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van toenemend
individualisme en zijn er mensen die niet mee kunnen komen.
De coronacrisis heeft dit nog versterkt. Maar er ontstonden
in die periode juist ook mooie initiatieven waarin mensen
naar elkaar omzagen. Er is altijd al kracht geweest in de Urker samenleving. Het is belangrijk dat mensen elkaar als het
kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente
zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen,
die het niet op eigen kracht redden. De ChristenUnie vindt
het belangrijk dat we in Urk extra gaan investeren in preventie en vroegsignalering. Want voorkomen is beter dan
genezen. Verschillende instanties, zoals bijvoorbeeld Hulp
en Steun vervullen hierin een belangrijke rol en zijn daarmee
een belangrijke partner van de gemeente.

Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen langer thuis.
Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen
met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente
Urk daarin, samen met woningeigenaren en de woningcoöperatie een grote verantwoordelijkheid heeft.
Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moet
toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en
activiteiten. Juist dichtbij huis.
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben
bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals
die nu is. Ouderen verdienen aandacht en steun, juist in deze
tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg
zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken te
vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke
klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo
een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor
en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden. Dit kan o.a. door
laagdrempelige activiteiten (mit eenkanger), maar ook in de
signalering daarvan.

Volksgezondheid
Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het
werk en in de maatschappij. Een gezonde leefstijl is eerst en
vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat
ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie
zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven.
In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op hulpverlening binnen de kerken. Kerken pakken steeds vaker
maatschappelijke taken op. Deze constructieve rol en toegevoegde waarde vragen, om wederzijds respect en om versterking van de contacten tussen overheid, professionele
organisaties en kerken (diaconieën en jeugdwerk). Kerk en
overheid verstaan elkaar vanuit een andere roeping, die je
gescheiden moet houden, maar elkaar wel kunnen versterken.
Na het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad wordt gewerkt aan nieuwe zorg in de regio. Hier moeten we ons voor
blijven inzetten, gezien de excentrische ligging van Urk.

Mantelzorgers
Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting
van mantelzorgers te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en
het proactief benaderen van mensen die, soms zonder dat ze
het zelf weten, mantelzorger zijn geworden.
De gemeente Urk kent vele vrijwilligers en de ChristenUnie
is trots op al het werk dat zij verzetten. Dat staat echter ook
op Urk steeds meer onder druk. Daarom wil de ChristenUnie
dat de gemeente vrijwilligerswerk faciliteert, stimuleert en
het vrijwilligers en organisaties/verenigingen niet moeilijker
maakt door extra regels of beperkingen.
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Verslaving en preventie
Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken en andere
verslavingen. De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale
gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt en behoudt.
Niet alleen gericht op het gebruik en misbruik van middelen,
maar juist ook in de breedte op de onderliggende oorzaken,
zoals moeilijk praten over emoties en het vragen van hulp.
Dit zit in onze Urker genen en vraagt een omslag om het probleem echt aan te kunnen pakken. De opkomst en acceptatie
van het gebruik van synthetische drugs, maar ook seks- en
gokverslavingen zijn zorgelijk en de risico’s groot. Daarom is
een totaalaanpak voor de samenleving nodig. Aan een gedeeld probleem moet gezamenlijk gewerkt worden.





Opvang



De gemeente heeft de verplichting mensen die door wat voor
oorzaak dan ook geen dak boven het hoofd hebben, opvang
te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar
zelfstandigheid.
De gemeente Urk heeft een verantwoordelijkheid als het
gaat om goede opvang van statushouders. We zijn ons ervan bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. De
ChristenUnie vindt de manier waarop we in Urk met vluchtelingen omgaan, een vraagstuk van de hele samenleving. We
willen dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden
in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook
dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen
aan de maatschappij. De gemeente moet de taakstelling voor
huisvesting van statushouders halen, maar bewaakt ook dat
dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt.
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De gemeente zet in op zorg via Zorg-in-natura (ZIN) om inwoners zoveel mogelijk te
ontlasten van administratieve rompslomp. Als dat niet kan is een persoonsgebonden budget
(pgb) een instrument om toch passende zorg te bieden.
De gemeente investeert extra in het structurele overleg met de kerken en betrekt daar
professionele organisaties bij, omdat kerken veel ingangen hebben en van groot belang zijn
binnen de sociale zorgstructuur van Urk.
Een eigen bijdrage mag nooit leiden tot zorgmijding.
Zorgverlening moet het gewenste resultaat opleveren voor de inwoner. Middelen moeten zo
effectief en efficiënt ingezet worden.
Bij zorgverlening moet verder gekeken worden dan alleen het probleem. De vraag achter de
vraag en ook in de brede context van het gezin.
In overleg met partijen wordt (digitale) laaggeletterdheid aangepakt.
We investeren in beschermd wonen en in zorg voor mensen met GGZ-problematiek die
thuis wonen, zoals bijvoorbeeld via inloopvoorziening en/of time out voorziening voor
kortdurende opnames.
We koesteren het ruime aanbod van mantelzorgers en faciliteren ze, waaronder een
respijtvoorziening.
Regels en drempels bij aanvragen voor een mantelzorgwoning worden zoveel als mogelijk
geminimaliseerd.
Herinvoering van de jaarlijkse vrijwilligersprijs.
Bewustwording bij jongeren over het belang van vrijwilligerswerk is belangrijk.
Gebouwen en voorzieningen dienen goed toegankelijk te zijn voor inwoners met een
beperking.
Uitbreiding aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een
psychiatrische achtergrond.
De ChristenUnie ondersteunt het initiatief om te komen tot een voorziening binnen
Beschermd Wonen voor inwoners met een vorm van autisme.
Sport en bewegen voor ouderen wordt verder uitgebreid.
Ook voor ouderen wordt een preventiemodel uitgewerkt waarin bestaande initiatieven
gebundeld worden en nieuwe initiatieven ontwikkeld.
De cursus om ouderen meer digitaal vaardig te maken wordt breder aangeboden.
Samen met de PCOB wordt, in het kader van waardig ouder worden, gekeken hoe we
ouderenbeleid sterker gestalte kunnen geven.
De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute
woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.
Activiteiten vanuit de Urker samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten worden
gecontinueerd en gefaciliteerd, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze
waarden, cultuur en taal.
Gezien de identiteit en cultuur van Urk, maakt de gemeente zich sterk voor het opvangen
van gezinnen en/of statushouders vanwege hun christelijk geloof.
Met de nieuwe Wet inburgering kan de gemeente de regie oppakken. Belangrijk om met
de juiste aanbieder inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Urker
samenleving.
De gemeente stimuleert het initiatief Zorgcentrum wat bestemd is voor Noordelijk
Flevoland.
De ChristenUnie is voor verbreding van de N50, juist ook met het oog op de aanrijtijden naar
het ziekenhuis in Zwolle.
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Hoofdstuk 7:
Gezin, jeugd en onderwijs
Waar staat de ChristenUnie voor?

Onderwijs

Onze kinderen en jongeren hebben de toekomst! De gemeente Urk moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. Het programma DURF!, middels het IJslands Preventiemodel, is hierop geënt. Op Urk is
er onderwijs en ondersteuning die past bij de cultuur, identiteit en achtergrond van het gezin. De insteek op positieve
gezondheid en vrijetijdsbesteding, moet gecontinueerd worden. Daarbij moeten we elkaar ook op minder positieve zaken
wijzen en met elkaar in gesprek gaan hierover.

De ChristenUnie pleit ervoor expertise in de kinderopvang of
school te halen. Dit om stevig in te zetten op preventie en
te voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en
zwaardere vormen van zorg nodig is. Tegelijkertijd ondersteunt het de leerkracht die met zijn of haar zorgen over een
kind, samen met de ouders, terecht kan bij een professional,
die de zorg overneemt.
Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke
plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten.
Kernbegrippen voor goed onderwijs zijn keuzevrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Dit goede onderwijs willen we als lokale ChristenUnie ondersteunen
waar dat binnen onze mogelijkheden ligt.
Het is belangrijk dat het onderwijs, preventie en jeugdhulp
goed op elkaar afgestemd zijn en dat gezamenlijk datgene
georganiseerd wordt wat voor leerlingen nodig is om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onderwijs, overheid
en arbeidsmarkt op Urk meer gaan samenwerken. Dat kan
door actief de samenwerking te zoeken, bijvoorbeeld door
aan te haken bij groepen die dit al doen, zoals ondernemersverenigingen, een lokaal netwerk, maar bijvoorbeeld ook
door in haar aanbesteding te stimuleren dat plaatselijke bedrijven stageplekken beschikbaar stellen.

Investeren in gezinnen
Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige
basis voor gelukkige kinderen die zich goed ontwikkelen. Dat
begint al vroeg en dat moet elk kind kunnen ervaren. Daarbij
is ouderbetrokkenheid cruciaal. Naast ouderbetrokkenheid is
het geven van een goed voorbeeld net zo belangrijk. Ouders
en opvoeders moeten voorbeelden zijn voor de jeugd in het
kwetsbaar opstellen, toegeven van dingen die niet goed zijn,
het voeren van gesprekken over moeilijke en ook leuke dingen en zo de nieuwe generatie leren dat verschillen er mogen zijn en dat bijvoorbeeld hulp vragen heel goed is.
De ChristenUnie pleit sterk voor preventie en vroegsignalering, want jongeren en hun ouders zijn erbij gebaat als op het
juiste moment de juiste zorg beschikbaar is.
In het hulpverleningstraject willen we de eigen kracht en de
netwerken van gezinnen inzetten en versterken. Jeugdzorg
moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die echt
ondersteuning nodig hebben. Het spreekt voor zich dat het
Rijk daarvoor voldoende adequate middelen beschikbaar
stelt!
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DURF! en Jeugd
De ChristenUnie is blij dat de gemeenteraad unaniem gekozen heeft voor een structurele inbedding van het IJslands
Preventiemodel onder de naam DURF! We willen een positieve en gezonde omgeving voor onze jongeren. Een omgeving
waarin zij hun vrije tijd vullen met gezellige en professioneel
begeleide activiteiten. Daarvoor is samenwerking nodig: ouders en familie, vrienden, verenigingen, kerken, scholen en
de gemeente.
De uitkomst van een enquete onder jongeren leidt tot aandachtspunten. De volgende drie onderwerpen vormen de
basis:
- ouderbetrokkenheid
- begeleide vrijetijdsbesteding
- preventie en handhaving








Met professionals uit het veld meer bekendheid geven aan preventief (v)echtscheidingsbeleid. Dit beleid verder doorontwikkelen.
Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning
zijn laagdrempelig beschikbaar. Verder, naast Centering Pregnancy ook Centering Parenting invoeren.
Er moet een goede link zijn tussen jeugd, scholen, sport, jeugdzorg
en gemeente.
De afspraken rond de praktijkondersteuning van huisartsen moet
doorontwikkeld worden naar de actuele stand van zaken.
Binnen Flevoland wordt uitgegaan van netwerkpleegzorg. Een kind
moet zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving kunnen blijven,
zoals school, familie en/of vriendjes. Uiteraard dient de veiligheid
gewaarborgd te worden.
Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak (1
gezin, 1 plan, 1 coördinator).
Er moet gestreefd worden naar nauwe samenwerking tussen organisaties om dubbel werk en tijdverlies te voorkomen uit oogpunt
voor de cliënt.
De ChristenUnie wil blijvende aandacht voor voorlichting over digiveiligheid.
Hulp aan kwetsbaren mag niet in gevaar komen middels bezuinigingen. Via politieke kanalen en het VNG zal dit onder de aandacht
worden gebracht.
Binnen de arbeidsregio wordt ingezet op een goede aansluiting
van het onderwijs, overheid en bedrijfsleven op Urk.
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor goede onderwijshuisvesting in de uitbreidingswijken.
De ChristenUnie wil blijvend voldoende investeren in schoolmaatschappelijk werk om grotere problematiek te voorkomen.
De ChristenUnie vindt het belangrijk de lokale middelen, die voor
jeugdzorg en onderwijs bestemd zijn, zo beschikbaar te stellen dat
de scholen er die investeringen mee kunnen doen die de ontwikkeling van de leerlingen optimaal ten goede komen.
De ChristenUnie wil versterking van het MBO en delen van HBO op
met name maritiem gebied naar Urk halen.

De komende jaren zal daar verder concreet gestalte aan
worden gegeven. De basis is reeds gelegd.
De ChristenUnie ziet voor de gemeente een stimulerende rol
om projecten te ondersteunen op het gebied van taal- en
leesprogramma’s, voorkomen van pesten en bevorderen van
gelijke kansen.
De ChristenUnie is blij dat via DURF! een functionerend
jeugdpanel is ingesteld. Deze moet blijvend gestimuleerd
worden.
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Hoofdstuk 8:
Economie, visserij, recreatie en toerisme
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Waar staat de ChristenUnie voor?

Zondagsrust

Een goede markt komt tot haar recht als arbeid en kapitaal
geen tegengestelde krachten zijn en als ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren.
Bedrijven en ondernemers op Urk zijn onmisbaar. Ze creëren
werk en zorgen voor innovaties.
De coronacrisis heeft laten zien hoe sterk bedrijven ook afhankelijk zijn van een goed functionerende overheid. Aan de
andere kant mogen we van ondernemers en bedrijven vragen om ook dienstbaar te zijn aan de lokale samenleving.

De ChristenUnie hecht grote waarde aan een goede balans
tussen werken, zorgen en rusten. Vanuit onze christelijke
levensovertuiging genieten wij van de zondag als collectief
rustmoment. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te
werken, en een zevende dag om te genieten van rust, kerkdiensten en van gezin en familie.

Ondernemen
De bedrijventerreinen en winkelgebieden op Urk zijn een visitekaartje van de gemeente. Het zijn de plaatsen waar geld
verdiend wordt, klanten en ondernemers elkaar ontmoeten
en banen worden gecreëerd, maar ook plaatsen waar inwoners de hele dag verblijven om te werken. De gemeente voert
daarom een ‘rode-loperbeleid’ voor onze ondernemers en
bedrijven.
De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop
moeten we de komende periode inspelen. De ChristenUnie
let hierbij op de leefbaarheid van het Oude Dorp en op sociale
veiligheid in en rond winkelgebieden.









Visserij
De visserij kent een lange economische en culturele traditie. Veelal kleine familiebedrijven leveren een waardevolle
bijdrage aan onze gemeente (en de regio) waarin ze diepgeworteld zijn. De laatste jaren voelen zij zich echter in hun
voortbestaan bedreigd. De ChristenUnie erkent de lange
economische en culturele traditie van de visserij. De kennis
en kunde die deze sector bezit moeten we hand in hand laten
gaan met eensgezindheid, innovatie en verduurzaming. Zo
maken we toekomstbestendige voedselwinning uit zee mogelijk.
Vissers hebben belang bij een lange-termijnbeleid die zekerheid biedt en recht doet aan gedane investeringen. Hier
moet de gemeente lobby op blijven voeren. Als lokale fractie
doen wij dat ook bij onze landelijke en Europese vertegenwoordigers.
De Regiodeal is van grote betekenis voor de ontwikkeling van
de maritieme sector. De gemeente houdt scherp in het oog
hoe deze deal haar uitwerking vindt op Urk. Het is een uitdaging om de maritieme school met onder andere de specialisatie visserij in de lucht te houden. De gemeente zet zich
hier blijvend voor in en houdt korte lijnen met de landelijke
overheid.


















Recreatie en Toerisme
Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis heeft geleerd dat
we hierin nog meer moeten investeren. Samen met recreatie- en toeristische ondernemers maakt de gemeente een
plan met als doel het stimuleren en uitbreiden van verblijfsrecreatie en horeca op en rond Urk. Nog steeds zijn we voorstander van een hotel op Urk.
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De gemeente stelt zich op als partner voor ondernemers. Er is structureel overleg met
Bedrijvenkring Urk (BKU).
Gemeentelijke inkopen doen we op Urk zoveel mogelijk lokaal.
Ondersteuning starters en doorgroeiers.
Urk ligt excentrisch. Daarom is het goed dat er, samen met onze buurgemeente en de
provincie geïnvesteerd wordt in bereikbaarheid en een goede infrastructuur.
Lokale economische clusters versterken en uitdragen.
Bij aanbestedingen wordt gestreefd naar social return.
Voor ondernemers is er één (digitaal) loket, waar men met alle (aan)vragen terecht kan.
Urk telt veel ZZP-ers. Ze worden begeleid en praktisch ondersteund. Flex-plekken in
publieke ruimten worden opengesteld voor start-ups. Tijdelijk kan dat ook in de oude
RABO-bank.
Voortgang maken met het aantrekkelijker maken van de bedrijventerreinen door
groene ruimten toe te voegen.
Stimuleren circulaire economie door een kenniskring die zich richt op het besparen van
grondstoffen, energie en het gebruik van elkaars warmte en energie.
We gaan aan de slag met het masterplan ‘Hart van Urk’.
De ChristenUnie is tegen openstelling van winkels op zondag.
Commerciële activiteiten in de publieke ruimte worden op zondag voorkomen.
Met de Stichting Urk Promotie (SUP) wordt Urk voor het juiste voetlicht gebracht.
Er komt een vernieuwde nota Toerisme en Recreatie.
Ontwikkelen van toeristische arrangementen binnen de regio (Waterloopbos,
Schokland, Enkhuizen).
Inzetten op waterbeleving (ondersteunen initiatieven op het gebied van waterrecreatie).
Het ‘rondje Eiland’ zorgt voor een structuurversterking voor onze inwoners en
recreanten. Het is het onderzoeken waard of een uitkijktoren, waarvan uit het ‘eiland’ te
overzien is, tot de mogelijkheden behoort. De benodigde materialen zijn er grotendeels
al.
De komende periode krijgt het visserij-experience binnen het museum gestalte.
De herinrichting van de haven wordt een aantrekkelijk gebied door vergroening aan te
brengen, ruimte voor evenementen (voor jong en oud), beleving en het mogelijk blijven
houden van werken in de haven. Een fonteinplein zou daar aan bij kunnen dragen.
Medewerking wordt verleend aan het tot stand komen van een natuurbelevingscentrum
waarbij samenwerking met zorgpartijen wenselijk is.
De gemeente zet zich zoveel mogelijk, in gezamenlijkheid met andere gemeenten en
de sector, in om duurzame en innovatieve visserij te stimuleren en mogelijk te maken.
De gemeente houdt bij de ruimtelijke ordening op land en (binnen)water, rekening met
de belangen van de vissers en zet in op multifunctioneel gebruik.
Bij de aanleg van kabels, windmolens en energievoorzieningen moet de gemeente de
belangen van de vissers behartigen.
De gemeente zet in voor het aantrekken van EU-subsidies voor innovatie en
duurzaamheid in de visserijsector.
De gemeente onderhoudt warme contacten met de verschillende Nederlandse
Europarlementariërs die zich bezighouden met visserij.
Port of Urk moet weer de nodige ruimte geven aan de bedrijven, waarbij met de komst
van de Maritieme Servicehaven er een boost gegeven kan worden aan de maritieme
sector.
Koppelen van blauw maritiem onderwijs met de branche en de wetenschap.
Maritiem onderwijs op Urk vanaf VMBO tot en met HBO aanbieden. (binnenvaart
onderwijs moet een groeiende poot zijn van de school om te kunnen overleven als de
visserij minder wordt)
Breed maritiem onderwijs (niet alleen visserij) die de maritieme hotspot Urk een
bovenregionale uitstraling geeft.
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Hoofdstuk 9:
Meedoen op de arbeidsmarkt
Waar staat de ChristenUnie voor?

Nieuwkomers en arbeidsmigranten

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar
talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen en contacten aangaan met anderen.
Veel mensen hebben de afgelopen periode een beroep moeten doen op de steunmaatregelen van het rijk. Mensen met
een eigen zaak of ZZP-ers. Het is belangrijk dat zij hun beroep weer op kunnen pakken en uit hun bedrijf weer een inkomen kunnen halen.
We leven in één van de rijkste landen ter wereld, maar ook
in Nederland en op Urk is armoede en lukt het niet iedereen
het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat
niemand op Urk aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.
De ChristenUnie ziet graag dat overheid, onderwijs en ondernemers samen optrekken om mensen aangehaakt te
houden in de sectoren waar technologische ontwikkelingen
elkaar snel opvolgen.

Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook voor hen geldt: hoe
eerder, hoe beter.
In onze gemeente werken en wonen arbeidsmigranten. Zij
zijn voor onze lokale economie belangrijk maar vormen een
kwetsbare doelgroep. Zij zijn vatbaar voor uitbuiting en door
de taalbarrière is het moeilijk deel uit te maken van onze Urker samenleving.
De ChristenUnie is voorstander van lokaal beleid dat bijdraagt aan integratie en dat het risico op uitbuiting, dakloosheid en overlast beperkt. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat arbeidsmigranten die langer dan vier maanden
in Nederland verblijven, zich inschrijven in het BRP. Hiermee
krijgen zij dezelfde rechten en plichten als elke Nederlander.
Op Urk spreken we af dat de werkgevers en uitzendbureaus
hun werknemers hierop wijzen. Wij zijn voor het aanstellen
van een speciaal aangewezen ambtenaar die de kar inzake
bedrijven, migranten en instanties trekt.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Voor mensen met een beperking moet het vanzelfsprekend
zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in
te zetten, of dat nou betaald, of via vrijwilligerswerk is. De
gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld in, en maakt
bedrijven enthousiast hiervoor, ook door ze te ontzorgen.
Daarbij zijn we alert op misbruik van ‘gratis werk’ (zoals
werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen.
Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen moeten juist worden gestimuleerd. De
gemeente Urk zoekt betrouwbare en ‘vaste’ partners zodat
we duurzame plaatsingen realiseren.
Met de Participatiewet is de rol van het SW bedrijf (Sociale
Werkplaats) veranderd. Dit vraagt om zorgvuldigheid omdat
de expertise niet verloren mag gaan. Tegelijk is de gemeente
Urk verplicht beschut werk te bieden. De ChristenUnie is voor
een coöperatieve samenwerking tussen Sociale Werkplaats
en werkgevers.
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Armoede en preventie
De ChristenUnie wil armoede voorkomen en bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op.
De ChristenUnie wil dat gezinnen optimaal gebruik maken
van de regelingen. Dit is onderdeel van één gezin, één plan en
één regisseur. De regisseur zorgt ervoor dat op alle fronten
wordt meegedacht: werk en opleiding, maar ook goed in je
vel zitten (psychische en fysieke gezondheid) zijn belangrijke
factoren. Om geldstress te voorkomen wil de ChristenUnie
dat de gemeente voor schulden een gezinsaanpak hanteert.
De regisseur bewaakt deze gezinsaanpak.







Jongeren



Jongeren zijn financieel kwetsbaar. Een integrale aanpak is
voor hen heel belangrijk. Omgaan met financiën maakt onderdeel uit van het preventieve programma van de gemeente.



Hulp en Steun

De ChristenUnie zet in op een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en
de menselijke maat.
Solidariteit komt van twee kanten. Er zijn rechten, maar ook
plichten.
De gemeente Urk stimuleert vestigingsbeleid voor bedrijven
waarvan de werkgelegenheid aansluit bij de plaatselijke behoefte/
scholing.
De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven,
verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen. We
creëren werkervaringsplekken en participatiebanen.
In samenwerking met het bedrijfsleven wordt gezocht naar
voldoende beschutte werkplekken en naar begeleiding vanuit de
samenleving.
Een gevraagde tegenprestatie moet zoveel mogelijk aansluiten bij
de eigen kennis en talenten van de mensen. Ook mantelzorg telt als
tegenprestatie.
Het huisvestingsvraagstuk voor arbeidsmigranten wordt de
komende periode daadwerkelijk opgelost. De gemeente pakt
dit in nauwe samenwerking met de betrokken uitzendbureaus
en bedrijven op, met oog voor praktische zaken en zorg voor de
mensen.
Arbeidsuitbuiting en mensenhandel mag op Urk niet voorkomen.
Er komt een loket waar arbeidsmigranten en/of bedrijven terecht
kunnen voor meldingen en/of vragen hieromtrent.
Op Urk maken we gebruik van de diensten van Hulp en Steun. Hier
is regelmatig contact mee, zodat professionalisering gewaarborgd
blijft inzake vroegsignalering en schuldhulpverlening.
Op Urk maken we een plan waarbij werkgevers die te maken
hebben met werknemers in schulden, in samenwerking met de
gemeente hun werknemer kunnen ondersteunen.
De gemeente Urk maakt ook werk van de ondersteuning van
ondernemers en ZZP-ers met schulden, door ook voor hen
schuldhulp te realiseren en ruimhartige bbz-kredieten aan te
bieden.
Bij huurschuld werken we op Urk aan een gezamenlijke oplossing
met de woningcorporatie. Op Urk worden gezinnen met kinderen
onder de 12 niet uit hun woning gezet.

Om te voorkomen dat schulden zich in rap tempo opstapelen, vindt de ChristenUnie dat snelle en toegankelijke schuldhulpverlening beschikbaar moet zijn. Voorkomen is beter dan
genezen. De gemeente Urk vermijdt ingewikkelde bureaucratie. De overeenkomst met Hulp en Steun biedt voldoende
perspectief om hier handen en voeten aan te geven.
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Hoofdstuk 10:
Wonen en ruimte
Waar staat de ChristenUnie voor?

Bestaande woningen

Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te ontwikkelen,
zichzelf te zijn, te wonen, te werken, te reizen en te recreëren
Wonen gaat over zoveel meer dan stenen stapelen. Wonen
gaat over samenleven, over samenhang, over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk. De ChristenUnie knokt voor
de kansen van starters en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor
iedereen.

In ons (Oude) Dorp zien we een toename van verloedering,
verkrotting en overbewoning. De gemeente Urk gaat actief
beleid opstellen om dit tegen te gaan. De ChristenUnie wil
voorkomen dat woningen opgekocht worden met als doel
geldelijk gewin zonder oog voor de menselijke maat. Op Urk
wordt ook particulier verhuurd vanuit sociaal oogpunt. Hier
zien wij de meerwaarde van in.
Bij een solide woonoplossing voor arbeidsmigranten, steunen we een uitsterfbeleid van (kort) bewonen zonder doel te
integreren in de samenleving.

Wonen
Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor
ons allemaal belangrijk. De ChristenUnie wil dat de gemeente Urk met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt
stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er
voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor
particuliere (nieuw)bouw. De gemeente houdt de regie: geen
kruiwagentjes of achterkamertjes.
Ook is het belangrijk dat de infrastructuur op orde is, zoals
wegen, fietspaden, openbaar vervoer en snel internet.

Ouderen
De ChristenUnie wil dat de gemeente Urk de komende periode fors gaat investeren in (aangepaste) woningen en gemeenschappelijke woonvormen voor onze ouderen. Ook
bevordert het realiseren van voldoende woningen voor ouderen en alleenstaanden de doorstroom op de woningmarkt
en kunnen gezinswoningen weer beschikbaar komen voor
starters.

Betaalbare woningen, ook voor jongeren

Ruimte
Een belangrijk deel van ons leven maken we gebruik van
gemeentelijke voorzieningen. De openbare ruimte heeft invloed op onze gezondheid. Als we wandelen, kunnen spelen,
hardlopen, of fitnessen in de buitenruimte. Met meer ruimte
voor water en groen wordt Urk robuuster.
Ook voor ons gevoel van veiligheid, de vrijheid om anderen
te ontmoeten en contacten te leggen is een goede, sociaal
veilige, openbare ruimte van levensbelang. De ChristenUnie
denkt dan ook aan groepen die minder makkelijk hun weg
vinden, mensen met rollator, blindenstok, of kinderwagen,
iedereen moet in onze gemeente zijn of haar weg kunnen
vinden.
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Natuur



De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap en de leefbaarheid van buurten. De gemeente moet
bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving.




Wonen is voor woningeigenaren die al decennia een huis bezitten meestal goed betaalbaar, voor jongeren en huurders
in de vrije sector is betaalbaar wonen in onze gemeente een
heel ander verhaal. Daar maken we ons grote zorgen over.





Woningcorporaties
De ChristenUnie wil dat de gemeente Urk woningcorporaties
(Patrimonium) de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht
en toekomstbestendig te kunnen bouwen, maar vraagt daarbij wel duidelijke kaders via een gemeentelijke woonvisie.
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Het woonbeleid van de gemeente Urk moet gebaseerd zijn op de actuele vraag, de
juiste doelgroepen én op toekomstige ontwikkelingen.
De gemeente ontwikkelt voor Urk een leefbaarheidsbeleid samen met betrokkenen
zoals: welzijnswerk, politie, onderwijs, bewoners, corporaties.
Bij woningbouw ontwikkeling is bevorderen van de lokale economie één van de
uitgangspunten.
Herontwikkeling van leegstaande gebouwen (de Skuil).
De ChristenUnie is voor een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw.
Urk bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en wijken.
Betaalbaar starten: Starters moeten op Urk hun wooncarrière kunnen beginnen
zonder kruiwagens of achterkamertjes. Eerlijk verdelen is de norm.
Urk zet zich in om starters ruimte te geven op de woningmarkt. De starterslening
wordt onder de loep genomen en er wordt gezocht naar nieuwe financiële
instrumenten.
Ruim baan voor onze woningcorporatie (Patrimonium). Naast betaalbare
koopwoningen, zijn er ook meer sociale en (lage) middeldure huurwoningen.
De gemeente zorgt er samen met de wooncorporatie voor dat er voldoende sociale
huurwoningen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen.
Voorkom energiearmoede. Wijken met slecht geïsoleerde huizen (Oude Dorp) en
bewoners met lage inkomens moeten niet achteraan, maar vooraan staan bij de
energietransitie. Inzet: woonlastenneutraal.
Op Urk is er voldoende ruimte voor kinderen om te spelen, in speeltuinen, maar ook in
bosjes om hutten te kunnen bouwen en in bomen te klimmen.
De openbare ruimte geeft ruimte aan water en groen. Stortbuien kunnen zo beter
opgevangen worden, bij hete zomers gaan we zo hittestress tegen.
Ontwerp de openbare ruimte op en top toegankelijk.
Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan maakt de gemeente met haar inwoners
afspraken over de openbare ruimte.
Open landschappen behouden, versnippering voorkomen. Opdringerige gebouwen
langs zichtlocaties willen we tegengaan.
De ChristenUnie is voor een goede participatieverordening waarin beschreven staat
hoe de participatie van burgers vormgegeven moet worden.
We pleiten voor een goed werkend DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Vooral:
goede ondersteuning voor burgers die niet (zo) digitaal vaardig zijn.
Bij de inrichting van de openbare ruimte op Urk wordt rekening gehouden met
(historische) landschappelijke elementen.
De ChristenUnie pleit voor een leefbaarheidsfonds: waaruit de ontwikkeling van
leefbare buurten financieel ondersteund wordt.
De Witte en Bruine Zandvlakte (beperkt) toegankelijk maken d.m.v. een vlonderpad.
Zo beleven de inwoners de natuur die zich binnen de eigen dorpsgrenzen bevindt.
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Hoofdstuk 11:
Mobiliteit
Waar staat de ChristenUnie voor?

Investeren in het Openbaar Vervoer

Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk
om economische, sociale en culturele activiteiten te ondernemen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende mobiliteit mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving.
Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op korte
afstand. Daarom krijgt langzaam verkeer op Urk voorrang.
Dit maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam.
We investeren we in (sociaal) veilige wandelroutes, in meer
ruimte voor de fiets met een fijnmazig netwerk van doorfietsroutes met een hoge kwaliteit, in snelle, frequente en
rechtstreekse busverbindingen en in een goede afstemming
tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente
Urk is (samen met provincie en Rijk) verantwoordelijk voor
infrastructuur van hoog niveau.






Parkeren




Investeren in voetgangers
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Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra, zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en de
looproutes daarnaartoe.
Wandelpaden van en naar openbare voorzieningen wil
de ChristenUnie voorzien van voldoende bankjes, zodat
ook mensen die minder goed ter been zijn, geregeld
kunnen rusten of elkaar ontmoeten.
Meer ruimte voor gescheiden wandelpaden op drukke
routes
We zien de meerwaarde van de Boulevard als wandelen fietsgebied. Daarom willen we samen met de bevolking onderzoeken hoe we dit kunnen opwaarderen.
Investeren in fietsers
Slecht onderhouden fietspaden worden aangepakt. Zo
veel mogelijk fietsroutes worden bij sneeuw schoongeveegd.
Fietsvriendelijke wijken. De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van het fietsverkeer en richt wijken fiets- en kindvriendelijk in. Er
komen sociaal veilige fietsverbindingen die wijken onderling snel verbinden.
Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken.
Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.
Bij winkelcentra, bushaltes en overige attractiepunten
komen genoeg fietsenrekken die voldoen aan de normen van Fietsparkeur, zodat fietsen veilig en gebruiksvriendelijk kunnen worden gestald.
De ChristenUnie gaat zich inzetten voor oplaadpunten
voor elektrische fietsen bij winkelgebieden en culturele plekken in het Oude Dorp. Zo bevorderen we het
fietstoerisme.

Urk blijft lobbyen bij Rijk en provincie voor investeringen in het OV zoals de buslijnen en de Lelylijn.
Nieuwe buslijnen, kort wachten. De gemeente participeert actief bij het opstellen van programma van eisen
voor de nieuwe OV-concessie door de provincie en betrekt de gebruikers van het OV daarbij.
Binnen 4 jaar zijn alle bushaltes toegankelijk gemaakt
voor mensen die minder mobiel zijn, voor zover dit nog
niet gebeurd is.
Bij nieuwbouw en herstructurering gaan we op Urk parkeren zo veel mogelijk centraal organiseren.
We onderzoeken de mogelijkheden van snelladen op
parkeerplaatsen op Urk.
Als laden op eigen terrein niet mogelijk is dan is er
op Urk binnen een straal van 500 meter een openbare laadmogelijkheid beschikbaar. Het aantal laadpalen
wordt uitgebreid en volgt de groei van het aantal elektrische auto’s.

Verkeersveiligheid en automobiliteit













Uitgangspunt voor het inrichten van de verkeersinfrastructuur is het Duurzaam Veilig principe: wegen zo inrichten dat voor weggebruikers de maximumsnelheid al
duidelijk blijkt uit de weginrichting en zij hun snelheid
hieraan aanpassen.
Op basis van registratie van de ongevallen brengt de
gemeente tenminste elke vier jaar de zogenaamde ‘gevaarlijke plekken’ in beeld.
De ChristenUnie pleit voor het weren van grotere
vrachtwagens uit het Oude Dorp.
De gemeente zorgt voor veilige loop- en fietsroutes
naar de scholen en richt de omgeving van scholen veilig
in door schoolzones.
De gemeente Urk blijft actief pleiten in alle voorkomende gremia voor de verbreding van de N50.
Bereikbaarheid van Urk moet een speerpunt blijven.
Verbreding en verlichting van de toegangswegen.
Om achterstanden in het onderhoud te voorkomen
moet de gemeente werken met actuele onderhoudsplannen voor de wegen en bruggen. Bij onderhoud
overlegt de gemeente met externe partijen op het gebied van kabels en leidingen zodat de weg maar een
keer ‘open’ hoeft.
Er komt een verkeersplan voor het Oude Dorp waarin
eenrichtingsverkeer een logische invulling krijgt, zoals
op de Westhavenkade en Oosthavenkade.
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Hoofdstuk 12:
Kunst, cultuur en sport

Investeren in oenze Toekomst


Waar staat de ChristenUnie voor?

Sport

Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. Kunst kan confronteren, stilzetten, ontspannen,
wakker schudden en verbinden. Kunst helpt en stimuleert om
met elkaar in gesprek te gaan. SCAB draagt hier in belangrijke mate aan bij. Kunst bepaalt ons ook bij de manier waarop
wij als mensen het beeld zijn van God als creatieve Schepper.
Kunst is voor en van iedereen. Het is belangrijk dat er een
toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is, met name voor
jongeren. Door amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en
ontwikkelen zij hun creatieve talenten.

Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiest de ChristenUnie voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan
meedoen. We stimuleren de breedtesport op Urk. Jong, oud,
mindervalide, arm, getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar; voor iedereen moet sport beschikbaar zijn.
Sport brengt mensen in beweging. Sport stimuleert lichaam
en geest tot optimale prestaties en bevordert een gezonde
en vitale samenleving. Daarom is het nodig om ook voor de
toekomst voldoende sportfaciliteiten te hebben; van openbare beweegplekken tot sportparken en sportaccommodaties. De ChristenUnie zet zich in voor een toegankelijke
sportwereld. Iedereen is welkom!
Het is goed voor kinderen dat ze leren dat bewegen leuk is,
dat ze leren om doelen te stellen en samen te werken in een
team. Daarom willen we dat sport toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor de jeugd, zonder fysieke drempels.
Het is van groot belang dat alle kinderen kunnen sporten. Dit
geldt uiteraard ook voor de kinderen uit een gezin met een
kleinere portemonnee.

Kunst en Cultuur
De ChristenUnie is voor cultuur in de breedte; bereikbaar en
betaalbaar voor iedereen. We koesteren onze eigen lokale
geschiedenis. Urk staat ook bekend om haar koorzang. De
vele koren zijn ambassadeurs voor ons dorp.
Voor veel inwoners van Urk is de bibliotheek de toegang tot
boeken, informatie, een cursus en ontmoeting. Ook is de bibliotheek belangrijk als aanvulling op het leesonderwijs voor
kinderen, laaggeletterden en nieuwkomers. Deze mag niet
verdwijnen.
Erfgoed en monumenten zijn beeldbepalende elementen op
Urk. Het zijn bakens in een veranderende wereld en brengen
herinneringen met zich mee. Goed onderhoud en beheer van
erfgoed en monumenten vinden we belangrijk. Een prachtig
voorbeeld is het herstellen van het historische palenscherm,
inclusief fiets- en wandelroute Rondje Eiland Urk. Verder uiteraard ons oorlogsmonument en het vissersmonument.
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit onze lange geschiedenis vraagt zorgvuldigheid. Museum ’Het Oude
Raadhuis’ heeft een belangrijk cultuurhistorisch belang.
Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door
te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)
activeren. Een visserijbelevingscentrum in het museum gaat
een extra impuls geven.
De Urker Taal legt ook die verbinding. We zullen ons aansluiten bij het convenant Nedersaksische taal en het promoten
hiervan.
Evenementen op Urk kunnen niet alleen bijdragen aan het
vertellen van het lokale verhaal, maar hebben ook een belangrijke rol in de positieve beeldvorming van Urk.
Urk voelt zich van oudsher sterk verbonden met Israël. De
liefde voor het Joodse volk, onze oudste broer, zit diep. Die
verbondenheid versterken we en stimuleren we.
Urk is ook onderdeel van het heden. Nieuwe kunst en cultuur
wordt ook hier gemaakt en gewaardeerd. Daar zijn we trots
op.
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Het stimuleren van minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die nog niet sporten om meer te gaan
bewegen staat hoog in het vaandel bij de ChristenUnie. De
ChristenUnie pleit voor open sportclubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein. We
zijn blij met al die coaches die hier een cruciale rol in spelen.
Helemaal als we beseffen dat sport steeds meer een preventieve rol gaat spelen. Hier moeten we vrijwilligers goed op
voorbereiden.
Het is mooi als mensen hun sporttalenten ontwikkelen en
door kunnen groeien. Ook fungeert de topsport vaak als stimulerend voorbeeld. Toch moet de focus van de gemeente
Urk liggen op de breedtesport. Op sport voor iedereen, dichtbij en betaalbaar.
Naast het zo beweeg-vriendelijk mogelijk inrichten van de
openbare ruimte is het belangrijk dat de sportaccommodaties goed onderhouden, toegankelijk voor mensen met een
beperking en veilig zijn.
De gemeente staat in nauw contact met de sportverenigingen en heeft de behoefte aan voorzieningen goed in beeld
en maakt op basis daarvan een (financiële) jaarplanning. De
gemeente probeert alle verenigingen op een eerlijke maar
ook financieel passende manier te bedienen. Daarbij houdt
de gemeente rekening met een goede spreiding van sportvoorzieningen over onze gemeente.
In het sportakkoord wordt de positieve sportcultuur al benadrukt.

Investeren
in oenze Toekomst
























Om onze cultuurhistorie via verhalen uit Urk zichtbaar te maken voor onze inwoners en bezoekers
komt er een website waar deze verhalen gebundeld worden. Hier borduren we voort op de Urker
canon van de Urker Uitgaven. De gemeente blijft de canon subsidiëren, zodat deze onderhouden
wordt.
Onze culturele infrastructuur vergroten we door de samenwerking binnen de regio te benutten
door zitting te nemen in de Stedelijke Cultuurregeling Zwolle en aan te sluiten bij het Flevoprofiel
Flevoland.
De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen. Kunst en
cultuurbeoefening heeft een positieve invloed, doordat een beroep wordt gedaan op je talenten en
creativiteit.
Samenwerking ouderenorganisaties en cultuurclubs door bijvoorbeeld exposities om generaties te
verbinden en in gesprek te raken.
De gemeente stimuleert het realiseren van voldoende ruimte voor uitvoeringen en podiumkunsten.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘Urk op de planken’ of Musicalschool Light Up.
De komende periode wordt een vervolg gegeven aan een lesprogramma over de Urker historie.
De gemeente Urk schaart koorzang onder het lokale culturele erfgoed.
De gemeente heeft structureel overleg met het plaatselijk overkoepelend orgaan achter het
Cultureel Manifest.
Op de haven, boulevard of de dam bij de historische steiger komt een beeldhouwwerk op ware
grootte wat kenmerkend is voor ons vissersdorp.
De ChristenUnie wil dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van een gevelfonds om
historische of beeldbepalende gevels hun elan terug te geven.
De vlakke bestrating, zoals bijvoorbeeld aan het begin van de Torenstraat, de Vuurtorenstraat enz.,
wordt in het Oude Dorp verder toegepast. Dit verhoogt de beleving.
De gemeente houdt, in nauwe samenwerking met onze lokale deskundigen, regie op
archeologische vondsten op Urk.
Onderzoeken wenselijkheid zelfstandigheid Museum ‘Het Oude Raadhuis’.
De ChristenUnie is voorstander van evenementen in het dorp en op de haven, zoals ‘Urk in
Wintersferen’, theatervoorstelling ‘Eiland in de Verte’, ‘Fishfoodfestival’ en andere positieve ideeën,
zoals bijvoorbeeld een schaatsbaan op de haven met rondom een winterdorp.
Inzet op zichtbaarheid en behoud van immaterieel erfgoed, zoals klederdracht, taal en ambachten.
Cultuureducatie; binnen primair onderwijs toegankelijkheid van kunst en cultuur vergroten.
De gemeente gaat, conform de raadsbreed aangenomen motie, onderzoeken hoe en wanneer het
mogelijk is om een partnerschap met een gemeente in Israël aan te gaan.
De gemeente onderhoudt en stimuleert verder de banden met Adi Negev.
In de Zeeheldenwijk komen ruim voldoende beweegplekken en –routes in de openbare ruimte.
De nieuwe sporthal in de Zeeheldenwijk moet een volwaardige sporthal zijn die ook geschikt is
voor vernieuwende sportactiviteiten.
Er komen pumptrackbanen!, geschikt voor alle fiets- en skatesporten.
Voor de ouderen ontwikkelt de gemeente laagdrempelige sport- en beweegprojecten.
De gemeente zorgt voldoende speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking
Er is blijvende aandacht voor de uitvoering van het sportakkoord.
De gemeente Urk ziet erop toe dat iedereen die er recht op heeft, het Jeugdsportfonds weet te
vinden;
De grote singel uitbreiden voor o.a. de hengelsportverening.
De ruiterpaden in het Urkerbos moeten hersteld en uitgebreid worden.
Verharding en verlichting is noodzakelijk voor de toegangsweg door het bos naar de sportvelden.
Er moet een integrale visie komen voor het Urkerbos.
Het gemeentelijk sportpark aan de Vormtweg wordt toekomstbestendig gemaakt.
De gemeente stimuleert het initiatief van SV Urk inzake een nieuwe tribune met o.a. een kantine en
businessruimte.
De sportboulevard wordt verder ingevuld met verschillende disciplines en aanpassingen, zoals
verharding van de paden en verlichting.
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