
                                                 

 

INBRENG IN COMMISSIE 2  

OP 29 NOVEMBER 2017 

 

URKER GEREFORMEERDE PARTIJ  

WEL OF GEEN 

HOTEL OP DE 

HAVEN 
 

 



Geachte ... 

 

Zondagsrust en zondagsheiliging. 

 

De Urker Gereformeerde Partij maakt zich zorgen omtrent allerlei 

ontwikkelingen die het college van de gemeente Urk op ons dorp wil 

uitvoeren. Vooral ontwikkelingen die onze zondagsrust en heiliging 

betreffen. Te denken valt aan het realiseren van een groot 

strandpaviljoen en een grootschalig hotel op de haven, waar voorheen 

de visafslag stond. 

Afgelopen week stond tijdens de commissievergadering het 

beschikbaar stellen van € 100.000 gemeenschapsgeld voor een 

onderzoek naar een hotel op de haven van Urk op de agenda. 

De Urker Gereformeerde Partij heeft er het volgende over gezegd 

tijdens de commissievergadering en maakt zich vooral zorgen over 

een verstoring van onze zondagsrust op de dag des Heeren. 

 

Commissie 2 op 29 november 2017,  Gemeente Urk 
 
 Onderwerp: Voorbereidingskrediet van € 100.000 uit het 
Investeringskrediet beschikbaar stellen voor nader onderzoek 
voor de verdere realisatie van een hotel op de haven van Urk. 
  
De Urker Gereformeerde Partij heeft kennis genomen van het 
voorstel aangaande het voorbereidingskrediet om € 100.000 
beschikbaar te stellen voor een grootschalig hotel op de haven van 
Urk. De Urker Gereformeerde Partij geeft puntsgewijs haar visie op 
dit voorstel. 
 
  

 De Urker Gereformeerde Partij is van mening dat het 
hotel te grootschalig gaat worden en vreest verstoring 
van de zondagsrust en heiliging. Met de komst van een 
hotel rondom de haven verliest de gemeente de grip op 
de zondagsrust. 



 Met de komst van een hotel rondom de haven breng je 
vreemde invloeden binnen de dorpskern, wat schadelijk is 
voor het Urker imago: allerlei “vreemden” (binnen- en 
buitenland) rond de haven doet on-Urks aan. 

 Met de komst van een hotel rondom de haven komen ook 
andere elementen in beweging: havenmeester, 
strandpaviljoen e.d.  

 Een hotel bij de haven is een rechtstreekse aanval op de 
zondagsrust. Een hoteleigenaar kun je niet binden aan 
zondagsrust e.d. Vanuit het hotel zullen allerlei 
activiteiten worden georganiseerd op Urk of buiten Urk. 
Denk aan Ginkiestocht, verhuur fietsen, verhuur 
strandattributen, strandpaviljoen e.d.  

 De locatie, waar voorheen de Urker afslag stond, is 
momenteel in gebruik als parkeerterrein en die 
parkeerruimte is hard nodig bij evenementen zoals Urk 
in wintersferen, Koningsdag, Visserijdagen e.d. 

 De grond op Urk is al schaars. Als er bouwgrond is,  vindt 
de Urker Gereformeerde Partij dat de eigen bevolking 
voorrang heeft.  Stel dat erop die locatie een hotel zou 
komen, dan kiest de Urker Gereformeerde Partij liever 
voor onze eigen Urker inwoners. Hoeveel luxe 
appartementen voor onze eigen inwoners zouden daar 
gerealiseerd kunnen worden? Zelf denken we in 
combinatie met een zorgvoorziening, zoals bijvoorbeeld 
een voorziening als de "De Thuishaven". Of voor onze 
ouderen. De Urker Gereformeerde partij is van mening 
dat onze eigen Urkers  voorrang verdienen t.o.v. onze 
vreemden en nogmaals gezegd hechten wij veel belang 
aan zondagsrust en heiliging. 

 Hoe zit het met buitendijks bouwen, eerder was dit toch 
niet mogelijk? 

 Voorheen had Urk te maken met geluidsnormen als er 
appartementen voor de Urker gebouwd worden. Heeft 
een hotel met andere geluidsnormen te maken? Mag er 
straks ook nog gewerkt worden in de werkhaven? 



 Bij de Koningshof zijn er al mogelijkheden voor 
exploitatie van een hotel. Laat het eerst daar maar eens 
gebeuren voordat je weer wat anders oppakt. Is er al met 
meneer de Boer overeenstemming bereikt wat er precies 
bij de Staartweg gaat gebeuren?  

 De komst van een hotel staat haaks op identiteit. Hoe zit 
dat met andere soortgelijke gemeenten als Urk, zoals 
Staphorst, Rijssen e.d: Is er onderzoek gedaan, hebben 
deze ook een grootschalig hotel? 

 De komst van een hotel is een instrument van de machten 
van de boze om hun greep op Urk te krijgen en de 
secularisatie ook binnen de muren van Urk te laten 
slagen. 

  
  
Daarnaast zorgt een hotel voor extra parkeerdruk op de haven. 
Sterker nog: het verminderd de schaarse parkeerplekken. Gezien de 
huidige spanningen rondom parkeerbeleid vinden wij dit ook een 
vreemde stap. 
  
Bovendien moet Urk naar de mening van de Urker Gereformeerd 
Partij vooral zichzelf blijven en niet willen concurreren met 
Volendam ofzo.  
  
Wie het toerisme grootschalig wil binnenhalen maakt van de eigen 
identiteit folklore. De Urker Gereformeerde Partij is juist van 
mening dat een toerist komt voor unieke eilandgevoel, die wordt 
gekenmerkt door haar identiteit en kleinschaligheid.  
  
Heeft u vragen dan kunt u die per email stellen aan: fractie@ugp-

urk.nl of schriftelijk sturen naar Singel 9, 8321 GT, Urk t.a.v. Urker 

Gereformeerde Partij 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Urker Gereformeerde Partij 
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