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Wat is er enorm veel gebeurd de afgelopen
jaren. Ons dorp groeit en bloeit ondanks de
grote problemen die wereldwĳd om aandacht
schreeuwen. De crisis van de wereldomvattende
pandemie waarmee we al bĳna 2 jaar te maken
hebben heeft een groot en zwaar stempel op
ons leven gedrukt. Ook zorgt de coronacrisis
steeds meer en meer voor tweedeling in onze
maatschappĳ. Gemeentebelangen is tegen
polarisatie. Elke inwoner van Urk telt en wordt
gehoord door Gemeentebelangen, want

1. Economie
1.1 VISINDUSTRIE
De afgelopen jaren behoort de lokale economie
tot de snelst groeiende van het land. Dit stemt
tot vreugde, maar we kunnen niet op onze
lauweren rusten. Onze visindustrie is een grote
mondiale wereldspeler en er wordt niet voor niets
gesproken over Urk als ‘Fish hub of the world’.
Doordat onze visindustrie zo enorm hard groeit
lopen we nu wel tegen het probleem aan dat er
een tekort aan grond is. Gemeentebelangen wil
dat we zo snel mogelĳk kunnen bouwen op het
nieuwe binnendĳkse bedrĳventerrein. Daarbĳ
dienen we ervoor te zorgen dat dit ons in de
toekomst niet nog een keer overkomt. We hebben
een goede langetermĳnvisie nodig.
1.2 LOKALE ECONOMIE
Ook in andere sectoren is Urk rĳk aan
innoverende, ervaren en gemotiveerde
ondernemers. De maritieme industrie groeit
hard en heeft wereldwĳde bekendheid. Urk blĳft
samen met deze industrie investeren in positieve
reclame voor onze producten en onze bedrĳven.
Zolang onze economische groei zo door blĳft gaan
moeten we daar als gemeente naar handelen,
daar waar mogelĳk kan onze Urker bevolking
op Urk aan het werk, zowel op de werkvloer
als in managementfuncties. Het is belangrĳk
dat we zorgen voor een goede samenwerking
met onze buurgemeenten, provincie en regio
Zwolle. Dit om als sterke partner in de regio met
toekomstgerichte economische ontwikkelingen
mee te kunnen gaan.
1.3 DETAILHANDEL
Urk heeft veel lokale winkels, deze moeten we
koesteren. Het Hofsteeplein en de Pyramideweg
zĳn belangrĳk voor de omwonenden en maken
een buurt aantrekkelĳk om in te wonen.
Gemeentebelangen legt de rode loper uit voor
winkeliers, ook in het Urkerhard en het Oude Dorp.
De gemeente kan faciliteren door bĳvoorbeeld te
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zorgen voor goed onderhouden parkeerplekken,
wegen en aantrekkelĳke winkelgebieden.
Detailhandel verdient de steun van de gemeente
en waar nodig een luisterend oor.
1.4 HUISVESTING EN VERSLAVINGSZORG
ARBEIDSMIGRANTEN
De groei van de lokale economie kent ook een
keerzĳde. De stroom aan arbeidsmigranten is
enorm en daarmee de problemen groter. Er dient
snel een oplossing te komen voor huisvesting
voor deze migranten. Een migrantenhotel op het
nieuw te bouwen industrieterrein behoort tot de
mogelĳkheden. Ook moet de gemeente samen
met de uitzendbureaus en Waypoint nadenken
over verslavingszorg voor deze arbeidsmigranten.

Kernpunten:
•

•
•
•
•



Zorgen voor een goede
langetermĳnvisie wat betreft
bouwgrond en stroom
Werkgelegenheid voor alle
opleidingsniveaus
Positieve reclame voor en door Urk
Topservice voor de detailhandel
Denken in oplossingen en niet in
onmogelĳkheden

2. Visserĳ
2.1 NIEUWE SANERINGSREGELING
De visserĳ bevindt zich al jarenlang in zwaar
weer en dit blĳft helaas ook nog wel zo. Ngo’s en
windmolenparken hebben samen met de politiek
in Den Haag en Brussel de Noordzee verdeeld.
De visserman wordt wel aan tafel uitgenodigd,
maar het is slikken of stikken. De pulsvisserĳ
is op slinkse manier verboden en dit heeft tot
gevolg dat vele jaren van innoveren nutteloos
zĳn geweest. Intussen zĳn er de strubbelingen
in Het Kanaal. Pesterĳen in Boulogne en door
de Franse inspectiediensten. Maar ondanks
alle tegenwerking en het negatieve imago
wil er een kern vissers doorzetten. Er worden
weer nieuwe initiatieven opgezet en er is een
verandering in denken gaande. Er wordt een
nieuwe saneringsregeling opgetuigd om de grote
verouderde energieverslindende boomkorkotters
van 40 meter en 2000 pk van het water te
kunnen krĳgen. Hopelĳk biedt deze sanering
perspectieven op een doorstart met een kleiner
innovatiever vaartuig zodat we in de toekomst
ook van tong, schol en andere lekkernĳen uit onze
Noordzee kunnen genieten.
2.2 OPKOMEN VOOR ONZE VISSERSVLOOT
Ook de al zwaar gedecimeerde IJsselmeervloot
krĳgt het zwaarder en zwaarder te verduren.
Spiering vissen lĳkt nu wel voltooid verleden tĳd.
Maar ook de hele gang van zaken rondom de
palingvisserĳ stemt niet tot optimisme. Helaas
hebben we de afgelopen jaren te maken gehad
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met een minister die achter het afbraakbeleid
stond. Het kleine groepje vissers wat is
overgebleven verdient al onze inzet om te blĳven
knokken voor een eerlĳke boterham. En dat zal de
komende jaren niet makkelĳk worden gezien het
feit dat ngo’s en groene energie overal de touwtjes
in handen lĳken te hebben. Gemeentebelangen
staat achter onze vissermannen en hun gezinnen.
We zullen ook komende jaren opkomen voor de
belangen van de visserĳsector.
2.3 DUIDELIJKHEID
Het lĳkt wel alsof er elk kwartaal meer regelgeving
op onze vissersvloot afkomt en dat elk kwartaal
het visgebied verkleind wordt. Dit geeft veel
onzekerheid, wĳ willen juist meer zekerheid
creëren. Aan Den Haag willen we vragen om een
duidelĳke planning te geven qua regelgeving en
hier ook met de visserman over in gesprek te gaan
zodat we de onzekerheid weg kunnen nemen en
iedereen weet waar ze aan toe zĳn.

Kernpunten:
•
•



Onze visserĳ met hand en tand
beschermen en behouden
Een goede lobby vanuit Urk naar
Brussel en Den Haag

3. Zorg
3.1 TROTS OP ONZE ZORG
Gemeentebelangen is trots op de mensen die in
de zorg werken en wil samen met hen in gesprek
om te kĳken welke mogelĳkheden er zĳn om de
zorg op Urk veilig te stellen en te blĳven omzien
naar elkaar. Ook van onze mantelzorgers en
vrĳwilligers zal steeds meer worden verwacht.
Zĳ zĳn onmisbaar in onze samenleving en daar
moeten we zuinig op zĳn.
3.2 VOORUITDENKEN
De vergrĳzing op ons dorp zal ondanks de
jeugdige samenstelling in de komende decennia
toenemen. Onze overheid wil fors bezuinigen
in de zorg en daarom moeten we nu al creatief
gaan meedenken hoe we komende jaren een
zorginfarct voor zĳn. Gemeentebelangen
ondersteunt plannen zoals het realiseren van
meer levensloopbestendige woningen, ook voor
doorstroming op de woningmarkt. Langer thuis
kunnen blĳven wonen vraagt om zorg op maat.
We zien dat thuiszorgorganisaties hier nu al op
inspringen, maar zĳ geven ook aan dat de nood
hoog is door toenemende vergrĳzing, toenemende
bezuinigingen en uitloop van personeel.
3.3 MEER VOORZIENINGEN VOOR MENSEN
MET EEN BEPERKING
Onze mensen met een beperking kunnen altĳd
op ons rekenen. Gemeentebelangen wil kĳken of
het mogelĳk is om taxivervoer (lees rolstoelbus)
makkelĳker, sneller en eenvoudiger te realiseren
is op ons dorp. Belangrĳk is dat deelnemen aan
sport en spel voor mensen met een beperking
binnen ons dorp mogelĳk is en blĳft.
3.4 VERDWIJNING ZIEKENHUIZEN
Het verdwĳnen van veel zorgtaken in het
ziekenhuis van Lelystad brengt nog steeds
veel belemmeringen voor Urkers met zich mee.
Mensen zĳn meer afhankelĳk van anderen omdat
afstanden te groot worden en zĳ niet zelfstandig
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meer naar het ziekenhuis kunnen. Bĳ complicaties
tĳdens de zwangerschap is de afstand naar het
ziekenhuis erg groot. Als we nu niet voor onszelf
opkomen, wordt dit alleen maar erger. We blĳven
inzetten op een sterke lobby voor ziekenhuiszorg
in onze buurt.
3.5 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
De vele lockdowns en andere maatregelen zorgen
landelĳk voor problemen met de geestelĳke
gezondheid, op Urk zal dit niet anders zĳn.
Wĳ als Gemeentebelangen pleiten er daarom
voor dat alle huisartspraktĳken beschikking
hebben over een praktĳkondersteuner voor
psychologische doeleinden. Ook willen we dat
de geestelĳke gezondheid van onze Urkers niet
in het nauw komt en dat er lokaal geen lange
wachttĳden komen.

Kernpunten:
•
•
•



Zorg voor iedereen toegankelĳk
en bereikbaar houden
Ieder mens telt mee
Realiseren van voldoende
levensloopbestendige woningen

4. Jeugd, sport en onderwĳs
4.1 JEUGD 12 TOT 16
De doelgroep van 12 tot 16 valt momenteel
buiten de boot. Natuurlĳk worden er activiteiten
georganiseerd voor deze doelgroep, maar een
groot gedeelte trekt naar de illegale horeca
omdat daar vrienden en kalletjes zitten.
Gemeentebelangen vindt dat er extra faciliteiten
dienen te komen voor deze jeugd. Een soos zoals
vroeger behoort tot de opties, maar ook een
multifunctioneel centrum in de zeeheldenwĳk
met bĳvoorbeeld een filmzaal is een optie.
Gemeentebelangen wil met de jongere jeugd
in gesprek om te kĳken waar zĳ behoefte aan
hebben en of het realiseerbaar is.
4.2 NIEUWE SPORTHAL
Urk kent vele sportverenigingen en een
groot gedeelte van onze jeugd is actief lid.
Gemeentebelangen is voorstander van actief
meedenken en meewerken hieraan. Een gezonde
geest in een gezond lichaam. Ook in het kader
van het IJslands preventiemodel juichen wĳ de
vele activiteiten op sportgebied toe en willen
dit als politiek ook meer en meer faciliteren.
Wĳ zien graag in de nieuwe Zeeheldenwĳk een
grote sporthal verrĳzen. Niet een doorsnee
sporthal maar een sporthal waarin wedstrĳden op
internationaal niveau gehouden kunnen worden.

Maar ook andere evenementen, bĳvoorbeeld
concerten kunnen daar gehouden worden.
Een grote sporthal met meerdere ruimtes die
divers gebruikt kunnen worden. Een soort
multifunctioneel centrum.
4.3 UITBREIDING ONDERWIJS
Urk groeit en het onderwĳs moet meegroeien.
Er komt een mooie nieuwe basisschool in de
Zeeheldenwĳk. Maar ook wil Gemeentebelangen
onderzoek doen naar de komst van HBOopleidingen hier op Urk, het zou een
droomscenario zĳn als we op Urk HBO Maritieme
opleidingen kunnen aanbieden. Hier willen we ons
dan ook voor inzetten.
4.4 MULTIFUNCTIONELE SCHOOLPLEINEN
Op Urk hebben we veel jonge kinderen, deze
hebben behoefte aan buitenspeelplekken.
Daarom wil Gemeentebelangen pleiten voor
multifunctionele schoolpleinen. De pleinen
kunnen dan overdag gebruikt worden door de
school en na schooltĳd kan het plein gebruikt
worden door de buurtkinderen om er te spelen.

Kernpunten:
•
•

•
•
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Soos voor de jeugd van 12 tot 16 jaar
Sporthal waarbĳ in de bouw rekening
gehouden wordt met internationale
eisen aan de afmetingen zodat hier
internationale wedstrĳden gehouden
kunnen worden
Aanbod onderwĳs indien mogelĳk
uitbreiden
Voldoende speelgelegenheid voor
onze jonge jeugd

5. Toerisme en recreatie
5.1 HORECA
De groep van jongvolwassenen is de laatste
jaren alleen maar toegenomen terwĳl ook oudere
volwassenen behoefte aan horeca hebben. De
horecagelegenheden zĳn daarentegen alleen maar
afgenomen. De gemeente dient meer ruimte te
geven aan (toekomstige) horecaondernemers om
zo het aanbod weer te vergroten en diversifiëren.
We willen de openingstĳden verruimen zodat
een ondernemer zelf zĳn openingstĳden kan
bepalen. Ook moet er met (toekomstige)
horecaondernemers meegedacht worden over
locaties en eventuele financieringen. De krapte
in horecagelegenheden heeft illegale horeca in
de hand gewerkt, maar door de illegale horeca is
de reguliere horeca in verval geraakt. Daar moet
verandering in komen.
5.2 HOTEL
We zien potentie in het toerisme. Dit is veelal
dagtoerisme maar inmiddels zĳn er meer
mensen die wel wat langer op Urk willen blĳven.
We blĳven het een gemiste kans vinden dat
er geen hotel op de haven gerealiseerd is. Wat
Gemeentebelangen betreft pleiten we voor een
goede hotelvoorziening op Urk. Ook voor het
bedrĳfsleven is dit een aanwinst omdat ze nu voor
zakenrelaties en/of werknemers uitwĳken naar
hotels buiten Urk.
Met het oog op Lelystad Airport zĳn de
mogelĳkheden eindeloos.
5.3 EVENEMENTEN
Wat betreft evenementen worden de plannen
getoetst aan vooraf opgestelde regels. Er mag
geen willekeur ontstaan omdat bepaalde plannen
niet passen volgens de verantwoordelĳke
ambtenaren of dat evenementen worden
weggestopt op het industrieterrein. Het
haventerrein is een prachtige locatie om
evenementen te houden voor iedereen, deze
locatie willen we hier dus ook zoveel mogelĳk voor
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gaan gebruiken wanneer een organisator hier
behoefte aan heeft. Ook de nieuwe sporthal en/of
multicultureel centrum is hier een geschikte plek
voor.
5.4 STRAND
Bĳ recreatie denken we als Gemeentebelangen
allereerst aan goede strandvoorzieningen. Er
is inmiddels wel het nodige verbeterd, maar

wĳ zien graag nog verdere verbeteringen en
uitbreiding in de toekomst. Wat zou het mooi zĳn
om de 2 stranden die we hebben met elkaar te
verbinden. Een gemiste kans in het verleden toen
dit geen meerderheid in de raad kreeg. Wĳ blĳven
hiervoor pleiten en hopen dat dit komende jaren
gerealiseerd kan worden.
5.5 RONDJE PALENSCHERM EN HAVEN
We hebben inmiddels het rondje palenscherm
gerealiseerd en wat Gemeentebelangen betreft,
blĳft het hier niet bĳ. Er zĳn nog meerdere
aanvullingen beschikbaar zoals een uitkĳktoren
op locatie Pyramideweg/Hooiland. Materialen
liggen er al dus het begin is er. Dit willen wĳ als
een nieuw project aankaarten om zo te kĳken
of we gebruik kunnen maken van subsidie die
voor culturele doeleinden beschikbaar is. Maar
ook op de havens en in het oude dorp zullen we
ons inzetten voor meer realisatie van kunst en
cultuur. We denken aan een rondje haven zoals
we dat nu ook hebben met rondje palenscherm.
Op diverse punten infoborden met foto’s en
wetenswaardigheden uit vroegere tĳden.
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Kernpunten:
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Meer vrĳheid voor de horeca en
betere samenwerking met de gemeente
Realiseren van een hotel op Urk
Het haventerrein als
evenemententerrein, eenduidige
regelgeving voor iedereen
Blĳven uitbreiden van strandfaciliteiten
Uitbreiden kunst en cultuur

6. Ruimtelĳke ordening
6.1 STARTERS
De Oranjewĳk nadert zĳn voltooiing en de
voorbereidingen voor de sprong over de
Urkervaart zĳn in volle gang. De komende
decennia gaat hier de nieuwe Zeeheldenwĳk
ruimte bieden aan generaties die op Urk willen
blĳven wonen. Gemeentebelangen wil dat Urkers
op Urk kunnen blĳven wonen. Goede betaalbare
huizen voor onze starters zĳn hoognodig, er dient
een forse inhaalslag gemaakt te worden om de
achterstand in te lopen. Wĳ willen dat alle starters
dezelfde eerlĳke kansen hebben op een woning.
Hier dient de gemeente zorg voor te dragen.
6.2 DOORSTROMERS
Wanneer de inhaalslag gemaakt is voor starters
moeten we zo snel mogelĳk doorpakken met
woningen voor doorstromers. Er is behoefte
aan woningen met meer ruimte zowel binnen
als buitenshuis. Ondanks de beperkte vierkante
meters grond moeten we kĳken wat er mogelĳk is
voor doorstromers.
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6.3 SENIOREN
In het voorgaande hebben we ons toekomstbeeld
voor onze jongere generaties geschetst, maar we
willen ook een lans breken voor onze senioren.
Niet alleen voor de huidige senioren maar ook de
toekomstige. Feit is dat ook onze gemeenschap te
maken krĳgt met vergrĳzing. Gemeentebelangen
ziet ook graag voldoende en betaalbare woningen
voor ouderen. Gelĳkvloers, rolstoelvriendelĳk en
voorzieningen dichtbĳ. Locaties zoals de oude
MAVO en de brandweerkazerne zien wĳ graag de
komende jaren ingevuld met oog voor de ouderen.
Maar ook op de locatie van Gemeentewerken
op het Noorderzand hopen we in de toekomst
woningen te kunnen realiseren.
6.4 GRONDVERDELING NA DE
TWEEDE WERELDOORLOG
Gemeentebelangen wil een commissie in
het leven roepen die het onrecht over de
grondverdeling na de Tweede Wereldoorlog in de
polder tegen het licht moet houden. Hierbĳ willen

wĳ in goede harmonie met onze buurgemeente en
de provincie bekĳken wat de mogelĳkheden hierin
zĳn. Wie niet waagt, die niet wint.
6.5 PORT OF URK
Ook voor onze bedrĳven zĳn we blĳ met de
ontwikkeling van het nieuwe binnendĳkse
bedrĳventerrein Port of Urk. Hierin kunnen we
zien dat we op Urk een vitale economie hebben.
Nog maar kortgeleden lagen er grote stukken
grond in de Zwolsehoek onverkoopbaar. En
binnen enkele jaren na de crisis is het op Urk
booming. Dit toont de veerkracht van onze lokale
economie aan. De rug rechten en vooruitkĳken
richting de toekomst. Betutteling en bureaucratie
mogen dit niet in de weg staan. Een proactief
beleid gericht op onze ondernemers met een
goed vestigingsklimaat zĳn zaken waar onze
gemeenschap mee verder kan in de 21e eeuw.
Gemeentebelangen wil voorkomen dat bedrĳven
vertrekken omdat zĳ geen grond kunnen kopen.
Dit geldt ook voor de te ontwikkelen buitendĳkse
haven. Dit is een langlopend proces waarbĳ ons
geduld danig op de proef wordt gesteld. Deze
gronden zullen eerlĳk verdeeld worden en zo
spoedig mogelĳk. Vele ondernemers staan te
springen om uitbreiding en we mogen de groei
van hun ondernemingen niet belemmeren. In het
vervolg op al deze ontwikkelingen staat er een
nieuwe rondweg op de rol als eis van de provincie
om de Domineesweg deels te ontlasten.

6.6 WARMTENET
Gemeentebelangen staat achter het warmtenet,
dit biedt mooie kansen voor de Urker
ondernemers en ook voor de Urker inwoners.
We willen dat hier zorgvuldig onderzoek naar
wordt gedaan, zodat dit op een goede en veilige
manier gerealiseerd kan worden en we er van
verzekerd zĳn dat alle huizen op elk gewenst
moment warmte hebben. Het warmtenet moet in
overleg met de ondernemers, die zorgen voor de
restwarmte, aangelegd worden.
6.7 TOEKOMSTVISIE
Omdat onze gemeente zo snel groeit en we het
voor iedereen zo mooi en bewoonbaar mogelĳk
willen maken, moeten we niet alleen naar het
heden kĳken, maar ook naar de toekomst. Er
dient nu alvast onderzoek gedaan te worden naar
wat de toekomst gaat brengen voor Urk en hoe
wĳ hierop moeten inspelen. Een van deze opties
kan zĳn om alvast ruwe plannen te gaan maken
voor een woonwĳk na de Zeeheldenwĳk. Wĳ zien
in de toekomst ook een extra op- en afrit van de
A6 richting onze snelgroeiende gemeente als
mogelĳkheid.

Kernpunten:
•
•
•
•
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Voldoende woningen voor zowel
starters, doorstromers als senioren
Onderzoek naar de grondverdeling
polder na de Tweede Wereldoorlog
Snelle realisatie van Port of Urk met
binnendĳks bedrĳventerrein
Een lange termĳnvisie voor zowel
wonen als bedrĳven, al aan de slag
gaan met de volgende grenscorrectie

7. Verkeer en veiligheid
7.3 LELYLIJN
Gemeentebelangen staat achter de Lelylĳn, dit
biedt mooie kansen voor onze Urker studenten
en voor onze Urker inwoners die buiten Urk
werken. We hopen dat onze lokale ondernemers
ook kunnen profiteren van de realisatie van de
Lelylĳn, hiermee raakt Urk meer in trek voor
potentiële werknemers van buiten Urk. Het
huidige kabinet wil met de Lelylĳn aan de slag
en Gemeentebelangen wil hier zoveel mogelĳk
medewerking aan verlenen. Ook moet de
aansluiting op de Lelylĳn vanuit Urk naadloos
aansluiten.

7.1 FIETSERS
Wĳ zien verschillende onveilige situaties op
ons dorp vooral bĳ de rotondes. Een probleem
is dat er verschillende soorten voorrangsregels
gelden op de diverse rotondes. Verschillende
oversteekplaatsen hebben aandacht nodig.
Huidige situaties zĳn onveilig en zorgen voor veel
ergernis bĳ zowel wegverkeer als fietsverkeer.
Uniforme regels en misschien zelfs nadenken
over fietstunnels behoren tot de mogelĳkheden.
We kunnen in de komende jaren een toename
verwachten van al het verkeer. Goede fietspaden
waar een fietser ruim en veilig kan fietsen, ook
langs de gehele Vormtweg. Goede verlichting
langs de fietspaden mag hierbĳ niet vergeten
worden.
7.2 OUDE DORP
Met bewoners van het oude dorp om tafel hoe en
waar de verkeersveiligheid verhoogd kan worden.
Maar uiteraard horen wĳ het ook graag als er
onveilige situaties elders in ons dorp zĳn waar we
oplossingen voor kunnen bedenken.
Het parkeerterrein onderaan de Slikhoogte
vergroten bĳ de dĳk. Parkeerterrein tussen de
Sluisweg en de Industrierondweg uitbreiden, ook
geschikt maken voor parkeren vrachtwagens.
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7.4 A6 EN KETELBRUG
Urk is mooi centraal gelegen vlakbĳ de A6
en wellicht in de nabĳe toekomst de opening
van Lelystad Airport. De files en ongelukken
voor de Ketelbrug nemen alleen maar toe.
Gemeentebelangen pleit voor een betere
doorstroming van verkeer op de A6 door
beperking van de openingstĳden van de brug
voor zeilboten. Met het oog op de toekomst en
de kosten van onderhoud aan de oude ketelbrug
steunt Gemeentebelangen plannen om een
Keteltunnel te realiseren.

Kernpunten:
•

•

•
•



Veilig fietsen zowel in als buiten
het dorp met uniforme regels op de
rotondes
Bereikbaar zĳn met vragen over
verkeersveiligheid en knelpunten waar
nodig oplossen
Realiseren van de Lelylĳn
Richting Den Haag en provincie
pleiten voor een Keteltunnel

8. Inwoners en gemeente
8.1 BEGROTING
Als sluitstuk van ons verkiezingsprogramma
belanden we bĳ het bekende onderste regeltje.
We hebben veel ambities en plannen maar willen
wel dat dit allemaal past in de begroting van onze
gemeente. Tussen plannen die geld kosten en de
bekende ruimte hiervoor in de begroting kan een
spanningsveld zitten, daarom willen we goede en
weloverwogen projecten op de agenda zetten.
Want hoe je het ook wendt of keert: Urk moet
vooruit.
8.2 FACILITEITEN VOOR ONZE INWONERS
Met een groeiende bevolking is het gezorgd voor
gebiedsuitbreiding van ons dorp, is het van groot
belang om oog te hebben voor faciliteiten voor
onze inwoners. Op allerlei gebied: leefbaarheid,
ontspanning, werk, cultuur, sport etc. is het
noodzakelĳk om de goede balans te vinden tussen
plannen, ambities en mogelĳkheden.

8.3 LUISTEREN NAAR ONZE INWONERS
Wĳ als Gemeentebelangen vinden de stem
van onze inwoners het belangrĳkst, daarom
willen wĳ hier ook graag naar luisteren en met
onze inwoners meedenken. U kunt ons altĳd
aanspreken, bellen of mailen. Op de site van de
gemeente Urk (www.urk.nl) kunt u onder het
kopje bestuur al onze contactgegevens vinden of
op onze eigen website (gemeentebelangenurk.nl).
Ook willen wĳ meer experimenteren met meer
inbreng van onze inwoners. Dit willen we doen
door middel van polls en enquêtes. Zo weten we
zeker dat uw stem altĳd gehoord wordt en kunnen
we dit meenemen naar de raad. Ook kunnen
initiatieven van onze inwoners altĳd rekenen op
onze volledige steun, want

Kernpunten:
•

•
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Optimaal gebruik maken van
de mogelĳkheden binnen de
gemeentelĳke begroting om Urk
vooruit te helpen
Joen belang is oens belang!

