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Voorwoord
Eeuwen geleden sprak Maarten Luther op de Rijksdag in Worms de legendarische woorden:
“Hier sta ik. Ik kan niet anders”. Zo’n soort gevoel heeft ons de achterliggende jaren meer
dan eens bekropen. Het ontstaan en het blijven bestaan van de Urker Gereformeerde Partij is
door ons niet gezocht en niet gewild. Het is ons overkomen. We werden ertoe gedwongen.
Eind 2014 zijn wij de plaatselijke SGP-fractie uitgezet omdat wij niet konden meewerken met
een onrechtmatig onderzoek in onze privé mailboxen door een particulier bureau. Het advies
van het hoofdbestuur van de SGP om onvoorwaardelijk mee te werken, waardoor wij er zijn
uitgezet, bleek bij navraag niet waar te zijn. Hierover zijn eigenlijk al teveel woorden
geschreven. Met het oog op de toekomst willen we dat nu achter ons laten1. Het doet ons
wel pijn en vooral verdriet dat er geen verzoening mogelijk is gebleken. Hierdoor werden wij
genoodzaakte om zelfstandig verder te gaan om zo onze achterban te mogen dienen. In ons
hart staan we nog steeds voluit achter het gedachtegoed van de SGP. Als fractie van de UGP
onderhouden wij warme contacten met vele landelijke en zelfs Europese SGP-politici.
Gedurende de voor ons moeilijke tijd hebben we veel steun mogen ontvangen vanuit zowel
de Urker bevolking als daarbuiten. We willen een ieder, die ons heeft bijgestaan, in welke
vorm dan ook, daarvoor hartelijk dank zeggen.
Op D.V. 21 maart 2018 mag u als inwoner van Urk uw stem uitbrengen. Wij hopen dat u gaat
stemmen. Het is de moeite waard uw stem te laten horen.
De komende vier jaar staat Urk immers voor grote uitdagingen. Grote projecten met grote
financiële gevolgen moeten gerealiseerd worden. We denken aan de nieuwe woonwijk
Schokkerhoek en de buitendijkse haven. Ook de invoering van de Omgevingswet vergt de
nodige aandacht. Te midden van al deze ontwikkelingen willen wij als Urker Gereformeerde
Partij ons in blijven zetten om onze eigen Urker cultuur en identiteit te behouden.
De Urker Gereformeerde Partij ontleent de voor haar geldende waarden en normen aan
Gods Woord, de Bijbel. Gods Woord is het richtsnoer voor het leven van alle mensen. Ook in
het bedrijven van politiek en in het besturen van onze gemeente dienen Gods geboden
bovenaan te staan. Uiteindelijk is Urk en de Urker ook het beste af, als de Bijbel de leidraad
mag zijn bij alle facetten van het leven.
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente en beslist over zaken waar u
dagelijks mee te maken heeft. Het gaat om:
- úw leefomgeving.
- úw veiligheid.
- úw portemonnee.
- úw wooncomfort.
- úw welbevinden.
Voor deze en andere lokale zaken wil de Urker Gereformeerde Partij zich inzetten.
De Urker Gereformeerde Partij wil zo min mogelijk bezuinigen op sociaal beleid, op veiligheid
en op onze leefomgeving.
In financieel opzicht gaat het goed in Nederland. De economie trekt nog steeds aan en de
1

Desgewenst is een volledige verantwoording van ons ontstaan in deze kwestie via het
bestuur of de fractie van de UGP op te vragen.
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werkgelegenheid neemt sterk toe. Urk kenmerkt zich door een hoog arbeidsethos en lage
werkloosheidcijfers. Er zijn echter ook bedreigingen. We denken aan de Brexit, de
aanlandplicht voor onze vissers en de recente ontwikkelingen wat betreft de pulsvisserij.
Meer welvaart betekent nog niet een beter welzijn!
Het toenemende individualisme is ook voor Urk een bedreiging, waar saamhorigheid en
samenbindend altijd hoog in het vaandel staat. Als UGP willen we ons ervoor blijven inzetten,
dat op Urk er aandacht is voor elkaar. In het bijzonder denken we dan ook aan de sociaal
zwakkeren. Voor hen moet extra zorg en aandacht zijn.
Wereldwijd zien we op maatschappelijk terrein de onrust toenemen. De strijd tegen het
terrorisme houdt velen bezig. De angst voor een aanslag leeft ook onder Urkers. We zien, dat
de druk op christenen steeds verder toeneemt. Vroeg of laat zal dat ook op Urk gevolgen
kunnen krijgen. De UGP staat voor een overheid, die tot taak heeft de opbouw van de
maatschappij te bevorderen met inachtneming van de door God gegeven geboden.
Op Urk heeft Israël een warm plekje. We voelen ons verbonden met het Joodse volk. De UGP
wil zich blijven inzetten voor Israël en de band met Israël, waar mogelijk, ook versterken.

De Urker Gereformeerde Partij kiest voor een daadkrachtige en flexibele overheid. Er kan en moet
efficiënter worden gewerkt. Daarvoor is het nodig, dat het gemeentebestuur veel meer de
samenwerking zoekt met andere partijen, zoals met het Urker bedrijfsleven. De administratieve
lasten moeten verder omlaag en de bureaucratie moet, waar mogelijk, worden verminderd.
Het gaat woensdag 21 maart om de kwaliteit van úw gemeentebestuur. Hiervoor wil de UGP
zich dan ook inzetten de komende vier jaren. Niet alleen, maar samen met u en vóór u. In ons
politiek programma, dat voor u ligt, is op de diverse beleidsterreinen invulling gegeven aan
het hierboven beschreven gedachtegoed.
Daarom: de handen uit de mouwen en de handen gevouwen. Zo willen wij ervoor gaan: voor de
inwoners van Urk en voor Urk.
Immers: “Mit Eenkanger vor oens Urk”. Samen staan wij sterk!

Met dank aan bestuur, fractie en campagnecommissie van de Urker Gereformeerde Partij
(UGP).
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1. Kernwaarden en drijfveren
De UGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de Bijbel en de
gereformeerde belijdenisgeschriften. De UGP staat hiervoor, want het christelijke geloof is
waardevol. De UGP ziet de overheid als dienares van God, die zich inzet voor het belang van
burgers.
Liefde tot God en elkaar
Liefde is het centrale thema van het christelijke geloof. We moeten God liefhebben boven
alles en onze naaste liefhebben als onszelf. God wil een leven volgens christelijke normen en
waarden zegenen. Dat heeft het verleden vaak bewezen. Een leven volgens christelijke
normen en waarden is goed voor de gehele samenleving. Daarom staat de UGP voor politiek
volgens de Bijbelse norm. Het christelijke geloof biedt heldere richtlijnen voor het
maatschappelijke leven. In de Bijbel kunnen we lezen hoe God wil dat wij ons gedragen ten
opzichte van Hem en van onze medemensen.
Concreet:
● Handhaving sluitingstijden voor de horeca/ nieuw horecaconvenant;
● Geen aanstootgevende reclame;
● Handhaving van het ambtsgebed;
● Kerkgenootschappen betrekken bij maatschappelijke vraagstukken; denk hierbij aan
Kerkelijk Platform Urk.
Liefde voor de dag van God
God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God
en elkaar te dienen. Daarom is de UGP principieel tegen (sport)evenementen en
winkelopenstelling op zondag. De overheid moet zorgen voor de randvoorwaarde van de
zondagsrust, zodat de burger de zondag als een dag van afzondering kan gebruiken. Ook
vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben.
Daardoor neemt ons welzijn en onze gezondheid toe.
Concreet:
● Geen koopzondagen: winkels zijn dicht op zondag;
● Geen winkelopenstelling op christelijke feestdagen;
● Zondagsrust zoveel als mogelijk handhaven;
● Niet-noodzakelijk zondagswerk tegengaan;
● Geen (sport)evenementen op zondag.
Als UGP hebben wij ons de afgelopen jaren hiervoor ook hard gemaakt! De zondag moet op Urk ook
echt de zondag blijven! Een hotel op de haven zal onnodig veel activiteiten op de zondag aantrekken.
Wij zien dat niet zitten. Wat ons betreft doen ook de havenmeester en de parkeerwachten op
zondag geen werk! Als de veiligheid daadwerkelijk in het geding is, kan altijd een beroep worden
gedaan op de politie.
De overheid in dienst van God
De UGP gelooft dat de overheid Gods goede geboden inhoud moet geven in het
maatschappelijke leven. De UGP wil daarom geen overheidsgeld besteden aan zaken die
haaks staan op de Bijbelse boodschap.
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Concreet:
● Doelstellingen en activiteiten van subsidieontvangers mogen niet in strijd zijn met de
Bijbel;
● Ook organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit komen in aanmerking voor
gemeentelijke subsidies;
● Geen subsidie voor zondagssport.
Respect voor gestorven medemensen
De UGP is principieel voor begraven. In het graf rusten gestorvenen tot de wederkomst van
Christus. Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en gepaste gelegenheid om te
begraven. Vanuit de Urker bevolking is er veel weerstand ontstaan tegen het nieuwe
begrafenisbeleid. Gelukkig blijven de bestaande graven in tact, echter moet er ook de
mogelijkheid zijn om de nieuwe graven eeuwige grafrust te geven.
Concreet:
● Tarieven voor de begraafrechten moeten laag genoeg zijn, zodat iedereen
grafrechten kan kopen;
● De begraafplaatsen moeten goed onderhouden worden. De dienstverlening vanuit
de gemeente rondom begrafenissen moet op niveau blijven;
● Altijd durende grafrust handhaven;
● Monumentstatus oude begraafplaats bij Kerkje aan de Zee.
Onderdak voor mensen in nood
De Bijbel geeft ons de opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. De
opvang van vluchtelingen moet in balans zijn met de belangen van de eigen bevolking.
Concreet:
● Opvang van vluchtelingen moet passen bij aard en schaal van de Urker gemeenschap;
● Waarborg de veiligheid van alle ingezetenen van Urk.
Rentmeesterschap
God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bebouwen en te bewaren. Goed
rentmeesterschap is daarom belangrijk. We willen als goede beheerders zorgen voor de
schepping.
Concreet:
● De gemeente moet investeren in duurzaamheid;
● Subsidie op zonnepanelen moet worden voorgezet;
● Verder inzetten op energieneutraal bouwen.
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2. Bestuur en ondersteuning
Interactie met de burger
Veel burgers ervaren een kloof tussen het bestuur en de burger. Die kloof wordt een
dringend probleem gevonden dat zelfs de representativiteit van ons stelsel zou ondergraven.
De UGP vindt het erg belangrijk dat deze kloof wordt overbrugd. Bestuurders moeten
daarom zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving. De
gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Het gemeentebestuur is daarom
zichtbaar, bekend en benaderbaar.
Concreet:
● Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar
gevoelens en argumenten;
● Het gemeentebestuur motiveert tegenover de samenleving welke keuze zij maakt;
● Openbaarheid van bestuur is hierin belangrijk. Minder vergaderen achter gesloten
deuren. De UGP is transparant en wil dat blijven;
● De UGP wil het fractiespreekuur blijven continueren zoals u van ons gewend bent;
● Geen ad-hoc beleid maar een lange termijn visie;
● Spaarpotjes (reserves) daadwerkelijk inzetten waar het ooit voor bestemd is;
● Er moet een fysiek loket blijven voor de burger die niet digitaal is.
Integriteit
Vaak wordt er gediscussieerd over de vraag of publieke bestuurders integer handelen of niet.
Die discussie ondergraaft het vertrouwen en gezag van bestuurders. Daarom is er een
krachtig signaal nodig.
Concreet:
● De privacy van derden moet te allen tijde beschermd worden en er dient
gehoorzaamheid te zijn aan de Nederlandse wet;
● In het tijdperk van de digitale overheid ziet de UGP erop toe dat de privacy van
persoonsgegevens gewaarborgd blijft.
Samenwerking zoeken met behoud van eigen identiteit
Urk is geen eiland meer. Onze belangen overstijgen de fysieke grenzen. Daarom is
samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. Gemeenten worden meegenomen in
een trend van schaalvergroting. Er ontstaan krachtige regio’s die zich sterk naast en soms ook
tegenover zelfstandige gemeenten laten gelden. Dat vraagt om een zorgvuldige
positiebepaling. Want Urk heeft wel zijn eigen karakter.
Daarmee onderscheiden wij ons van buurgemeenten. Het maakt ons uniek. We zijn er ook
trots op.
Concreet:
● Samenwerkingsvormen waardoor het gemeentelijke karakter niet verloren gaat,
worden gesteund;
● Urk moet een zelfstandig gemeente blijven en vooral samenwerken om krachten te
bundelen.
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3. Veiligheid
Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers willen veiligheid in
hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Veiligheid is van de kerntaken
van de overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid.
De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van
veiligheid. Toch staat de gemeente daarin niet alleen. Ook corporaties, instellingen,
ondernemers en burgers zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen. De
UGP vindt het belangrijk om samen te werken aan veiligheid. Inwoners en ondernemers
willen steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente
ondersteunt initiatieven die meehelpen aan meer veiligheid.
Preventie
Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit in
haar communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners worden niet
getolereerd.
Concreet:
● Bijzonder opsporingsambtenaren nemen politietaken waar en zetten zich in voor
lokale prioriteiten, waar en wanneer dat kan;
● Er wordt intensief ingezet op buurtpreventie enWhatsApp-groepen;
● Er wordt voorlichting over sociale (brand) veiligheid op basisscholen georganiseerd;
● Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen;
● Intensieve inzet op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle, geen
alcohol op straat;
Politie
De UGP vindt dat de doelen van de Nationale Politie moeten worden gebundeld met
gemeentelijke doelstellingen: daardoor nemen de lokale mogelijkheden toe. Het is
noodzakelijk om met alle partners samen te werken. De gemeente zorgt voor voldoende
inzet van ambtenaren op het terrein van openbare orde en veiligheid.
De toegenomen maatschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten en de langer
thuiswonende ouderen leveren nieuwe zorgvragen op. De gemeente werkt bij veiligheid en
zorg samen in het Veiligheidshuis. Daardoor kunnen tijdig beschermingsmaatregelen worden
toegepast. Verwarde personen hebben extra aandacht van de gemeente en hulpverlening.
Concreet:
● Wijkagenten zijn onmisbaar in ons dorp. Zij zijn zichtbaar actief en betrokken.
● Behouden van jeugdagent
● De gemeente heeft minimaal 1 steunpunt waar burgers de wijkagenten kunnen
spreken;
● Gemeenteraad bepaalt lokale prioriteiten zoals ondermijnende criminaliteit,
woninginbraken en overlast van drugshandel;
● Gemeente hanteert een streng drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe;
● Gemeente zet zich maximaal in voor het realiseren van de aanrijtijden van politie,
ambulance en brandweer;
● Aanrijtijden van hulpdiensten worden jaarlijks in de gemeenteraad besproken;
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●
●

Bij vergunningverlening wordt streng getoetst op crimineel verleden van de
aanvrager.
De UGP wil dat iedereen die een maatschappelijke positie uitvoert een VOG
verklaring heeft. Dit om de veiligheid te waarborgen. Een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de
samenleving.

Brandweer
Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor burgers.
Er zijn regionale samenwerkingsverbanden, maar de gemeente moet volop aandacht aan dit
thema blijven geven.
Concreet:
● Het gemeentebestuur houdt goed contact met brandweervrijwilligers en stimuleert
werving van nieuwe vrijwilligers;
● Bij een ramp of crisis is de gemeente volledig voorbereid op haar taken.
Voorbereiding, samenwerking en oefeningen verdienen veel aandacht.
Asielbeleid
De instroom van vluchtelingen stelt de gemeente voor uitdagingen. Er zal worden gezorgd dat er een plaats
is voor vergunninghouders. De UGP vindt dat begeleiding van deze nieuwe inwoners door de gemeente
serieus moeten worden begeleid. Vrijwilligers kunnen helpen met werk, school en vrijetijdsbesteding. Ook
de plaatselijke kerken moeten om zien naar deze inwoners met hun kinderen.
Concreet:
● Christelijke barmhartigheid voor statushouders.
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4. Verkeer en vervoer
Het verkeer blijft om aandacht vragen. De UGP vindt dat de belangrijke doorgaande
verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de woonkernen moeten worden geleid. Het
openbaar vervoer (ov) moet op peil blijven of verbeteren. Het fietsverkeer kan worden
geoptimaliseerd. De UGP zet sterk in op de verduurzaming van het vervoer.
Concreet:
● Actuele verkeersknelpunten moeten met spoed worden aangepakt om de
bereikbaarheid te vergroten. Te denken valt aan de kruising Rotholm/Vlaak. De UGP
wil een onderzoek doen naar een rotonde op de kruising de Noord/de Akkers en de
Reede/Rotholm;
● Ook knelpunten voor goede doorstroming van het autoverkeer moeten worden
aangepakt;
● Urk dient optimaal toegankelijk zijn via het openbaar vervoer;
● Een goede en snelle openbaarvervoerverbinding naar Lelystad dient prioriteit te
krijgen, mede met het oog op Lelystad Airport;
● Nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen moeten vanaf de eerste oplevering goed
zijn verbonden via het openbaar vervoer;
● Fietsen moet worden gestimuleerd door een optimale ontsluiting van woonwijken.
Ontbrekende schakels in het fietspadennet moeten worden ingevuld;
● Er moet speciale aandacht zijn voor veilige fiets- en wandelroutes van en naar de
scholen. Een fietspad over de Nagel tussen de Staartweg en de PieterZandt verdient
onderzoek;
● Theorie- en praktijkexamens op scholen;
● Scootmobielcursussen;
● Cursussen voor senioren op elektrische fietsen in samenwerking met organisatie die
daar voor opgericht zijn;
● De bevoorrading van supermarkten en grootwinkelbedrijven in het oude dorp moet
worden gereguleerd;
● Er moeten (meer)laadpalen in de openbare ruimte worden geplaatst om elektrisch
vervoer te stimuleren;
● Er moeten oplaadpunten voor elektrische fietsen in het oude dorp worden geplaatst;
● Een derde autobrug over de Urkervaart dient deze raadsperiode gerealiseerd te
worden;
● Tussen 12.45-14.00 uur gaan de bruggen niet open;
● Blauwe zone Oude Dorp moet zo snel mogelijk worden geëvalueerd.
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5. Economie
Voor de UGP is de economie geen doel maar een middel. De economie is nodig om in ons
levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het
onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar
welvaart.
De UGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor
zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de dingen
die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan.
Concreet:
● Bedrijven aantrekken met werkgelegenheid die past bij de beroepsbevolking;
● Ruimtelijke keuzes maken met oog voor een goede balans tussen economie, milieu
en werkgelegenheid;
● Zorgen voor goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven;
● Nieuwe bedrijventerreinen zo veel mogelijk alleen nog duurzaam aanleggen.
● De maritieme sector stimuleren;
● Versterking ambtelijke capaciteit op economische zaken;
● Naast de nieuwe haven ook de huidige haven behouden voor nautische
werkgelegenheid;
● Urk is de maritieme kop van het Noorden;
● Opkomen voor de belangen van de Urker visserman;
● Meer lobbyen voor verdieping en verbreding van het Kornwerderzand.
● Strategisch grondaankoop
● Derde brug daadwerkelijk realiseren;
● Ruimte voor streekeconomie.
● Zoveel mogelijk Urker ondernemers betrekken bij Urker gemeentelijke projecten.
Zorg voor ondernemers
Zelfstandige ondernemers in het midden – en klein bedrijf zijn de ruggengraat van onze
economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen
te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede
locaties om stabiele groei mogelijk te maken.
Onze vissers verdienen alle steun. Zij zijn belangrijk voor de voedselvoorziening, onze
werkgelegenheid en onze cultuur. Innovatie is blijvend noodzakelijk, en heeft zowel
economische als ecologische voordelen. Winwin. Er moet dus ruimte blijven om het
visserijbedrijf economisch gezond te houden.
Regelgeving moet een steun in de rug zijn en kan niet bedoelt zijn om af te breken. De UGP
wil nog verder inzetten op lobbyen, zowel nationaal maar zeker ook internationaal. Voor de
toekomst is het ook noodzakelijk in het buitenland vrienden te maken. Zie de discussie over
Brexit en pulsvisserij.
Concreet:
• Er moet een bedrijfscontactfunctionaris zijn waar bedrijven al hun vragen kunnen
stellen;
• Nieuwe bedrijven worden ontvangen met een ‘rode loper benadering’, zodat zij snel
alle procedures en processen kunnen doorlopen;
• Lokale ondernemers moeten actief geïnformeerd worden over nieuwe
financieringsvormen zoals crowdfunding;
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•
•
•
•

Regels moeten eenduidig ,beschermend en terughoudend zijn;
Lokale lasten moeten worden beperkt;
Er moet een sterke lobby zijn naar Brussel en Den Haag en ook elders in Europa;
IJsselmeervisserij optimaal ondersteunen.

Visie op arbeidsmarkt
Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze
inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
Niet alleen betaald werk is waardevol. De UGP vindt zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk
even nuttige maatschappelijke bijdragen. Deze moeten daarom gestimuleerd en
gewaardeerd worden.
Zondagsrust
Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd, of beter gezegd
op Zijn tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven,
de zondag. Een dag om hem te dienen en te rusten van al onze arbeid. En dat is niet knellend
of beperkend, want een uitgerust mens produceert en functioneert beter.
Concreet:
• De zondag als collectief rustmoment in onze economie;
• Geen hotel op de haven. Naar de mening van de UGP zijn betere locaties denkbaar
waarbij de zondagsrust minder in gevaar komt. Omdat de UGP geen voorstander is
van een hotel op de haven wensen wij ook geen € 100.000 beschikbaar te stellen
voor een onderzoek naar een hotel op de haven;
• Geen grootschalig strandpaviljoen. Het gevaar is dat deze niet rendabel gaat worden
en daarom in de toekomst op zondag open moet gaan.
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6. Onderwijs
Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en van de samenleving. Het
Rijk is verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. De
gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De
gemeente heeft daarom een taak bij lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs,
leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van scholen, het tegengaan van
onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. Het is goed dat gemeenten zich
betrokken voelen op het onderwijs in ons dorp. De professionele ruimte van scholen moet
daarbij voorop blijven staan. De UGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend.
Onderwijshuisvesting
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en
uitbreiding van scholen.
Concreet:
• In het integraal huisvestingsplan (IHP) beschrijven schoolbesturen en gemeenten de
huisvestingvoorzieningen die nodig zijn. Daarin wordt ook gezocht naar afstemming
op beleid voor leerlingenvervoer en passend onderwijs;
• Het duurzamer maken van schoolgebouwen heeft prioriteit;
• Scholen voor regulier onderwijs hebben vanwege passend onderwijs soms
aanpassingen in huisvesting nodig. Daar moet ruimte voor zijn;
• Gemeenten mogen niet ‘sturen’ met onderwijsgebouwen. Scholen en besturen
bepalen zelf of ze samenwerken of zelfs samengaan.
Onderwijsachterstanden tegengaan
Gemeenten bieden speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te
helpen. Ze krijgen daar ook geld van het Rijk voor. De UGP wil het leesgedrag onder jonge
kinderen bevorderen.
Leerlingenvervoer
Gemeenten betalen onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het vervoer van leerlingen.
Dit geldt voor leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school
kunnen of voor leerlingen die verder moeten reizen omdat er geen school met een passende
identiteit in de buurt is. De UGP vindt het zogeheten ‘signatuurvervoer’ belangrijk. Door de
komst van passend onderwijs hoeven leerlingen soms minder verder te reizen. De gemeente
stelt zich royaal op en werkt voortvarend mee bij de vergoeding van leerlingenvervoer aan
pleegouders.
Onderwijs en zorg
Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg
nodig. Ze kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school.
Onderwijszorgarrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school.
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7. Sport, cultuur en recreatie
De UGP wil een samen-leving, niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurgeschiedenis
kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Dat geldt ook voor verantwoord samen recreëren
en sporten.
Sport
De UGP ziet de positieve kanten van sport. We willen deze ondersteunen door als gemeente
goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Recreatieve sport kan een positieve bijdrage
leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd. Ook heeft sport voordelen voor de
volksgezondheid en voor sociale verbanden.
Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom ziet de UGP een rol voor de
overheid in het bevorderen van breedtesport. De UGP vindt het positief dat gemeentelijke
sportvoorzieningen zelfstandig worden gemaakt.
Concreet:
• Stimuleren van sport, spel en gezondheid via scholen;
• Faciliteren van breedtesport;
• Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen door
voldoende, goede en duurzame sportvoorzieningen;
• Schoolzwemmen weer invoeren in lesprogramma;
• Stimuleren van beweging voor ouderen;
• De volkstuinenhobby moet voor iedereen (financieel) toegankelijk blijven;
• Verplaatsing speelbos naar een betere locatie.
Cultuur
De UGP vindt cultuurbeleving heel belangrijk. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten
kan daar aan bijdragen.
Concreet:
● Zorgen voor een moderne, toegankelijke bibliotheek met bijbehorende
maatschappelijke voorzieningen;
● Scholen moeten worden ondersteund bij natuur- en cultuureducatie. Scholen
moeten daarbij ruimte krijgen voor een eigen invulling die bij de identiteit van de
school past;
● Lokale media moeten worden ondersteund, zodat zij inwoners onafhankelijk
informatie kunnen geven. Ook moeten ze de maatschappelijke dialoog kunnen
ondersteunen;
● De Urker taal levendig houden en initiatieven ontwikkelen, zoals lesbrieven voor onze
jeugd;
● De Urker klederdracht verder bewaren en kennis overdragen aan de volgende
generaties;
● Intensivering samenwerking met SUP (Stichting Urk Promotie) en het onderdeel
TIU (Toerist Info Urk);
● Een lesbrief ontwikkelen voor de basisscholen over de geschiedenis van Urk;
● Basisscholen stimuleren zowel het Nederlandse als het Urker volkslied aan te leren;
● Instellen van een prijs voor de Urker van het Jaar (degene die Urk buiten Urk dat jaar
het meest op de kaart heeft gezet);
● Een introductieboekje ontwikkelen voor nieuwe burgers met daarin de geschiedenis,
gewoonten en tradities van Urk.
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8. Sociaal domein
De UGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar mensen
in kwetsbare omstandigheden. Zij moeten vanuit Bijbelse naastenliefde hen zorg en
ondersteuning of zelfs bescherming ontvangen. Kerken, scholen en andere maatschappelijke
instellingen moeten intensief worden betrokken bij gemeentelijke beleid in het sociaal
domein.
Jeugdzorg
Jongeren moeten gezond en veilig opgroeien tot burgers. Ze moeten vanuit een gezond
verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Daarom wil de UGP
investeren in de jeugd.
Concreet:
● Zorgvoorzieningen moeten daadwerkelijk dichter bij de burger komen;
● Er moet een laagdrempelig en toegankelijk centrum voor Jeugd en Gezin blijven;
● Jeugd- en jongerenwerk moet worden ondersteund. Maatschappelijke organisaties
en kerken moeten de ruimte krijgen om dit op hun eigen manier in te vullen;
● Zorgvragers in de jeugdzorg moeten keuzevrijheid hebben. Daardoor wordt rekening
gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren;
● Geld dat voor jeugdzorg bedoeld is, wordt ingezet voor jeugdzorg.
Zorg en welzijn (wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de
burgers. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij
biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis.
De UGP pleit voor een ruimhartig beleid. Er moeten voorwaarden worden geschept zodat de
burger zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een
(psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte.
Concreet:
● De UGP wil een optimale keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de burger de hulp kan
kiezen die bij hem past;
● Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg
en welzijn moeten ondersteund worden;
● Er moeten laagdrempelige en toegankelijke sociale wijkteams zijn, die dicht bij de
mensen werken en direct ondersteuning en (financiële) hulp kunnen bieden;
● Voor directe hulp en ondersteuning van hulpbehoevenden moeten
wijkverpleegkundigen worden ingezet;
● Vrijwilligerswerk en mantelzorg moeten worden gestimuleerd en ondersteund;
● Waar nodig moeten vrijwilligers de mogelijkheid krijgen om zich verder te
ontwikkelen door middel van cursussen op kosten van de gemeente.
● Er moeten goede voorzieningen zijn voor psychosociale hulp. Daarbij moet
keuzevrijheid zijn, zodat kan worden gekozen voor een instelling die past bij de
levensbeschouwing.
● Ondersteuning christelijke huwelijkstherapie en preventief bij trouwgesprek wijzen
op de mogelijkheden van ondersteuning.
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Werk en inkomen
De Bijbel besteedt veel aandacht aan werk. Al aan het begin van de schepping geeft God de
opdracht om een goed beheerder en rentmeester te zijn van de aarde. Werk is en blijft dus
een Goddelijke roeping. Door de zondeval kost werken wel moeite.
Voor de UGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Niet alleen betaald werk is
waardevol. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk moeten als even nuttige
maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd en gewaardeerd.
De UGP heeft een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken.
Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten,
bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de
gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en regio en met de sociale
werkplaatsen. Als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de gemeente in
een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat.
Burgers die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben het zwaar. Zij
kunnen bij de UGP rekenen op een ruimhartig minimabeleid. De UGP wil alle wettelijke
mogelijkheden maximaal benutten. Overbodige lokale tegemoetkomingen moeten worden
teruggedrongen. Burgers moeten niet zo door allerlei regelingen gevangen worden gehouden
in een uitkering omdat werken financieel minder aantrekkelijk is dan een uitkering.
Concreet:
● Gemeenten moeten samen met bedrijven leerwerkplekken organiseren, waar
burgers werkervaring kunnen opdoen;
● Van burgers die een uitkering ontvangen, mag een 'tegenprestatie' verwacht worden.
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk op een werkervaringsplek;
● De jeugdwerkloosheid moet, in samenwerking met het bedrijfsleven, actief worden
aangepakt;
● Burgers met een arbeidsbeperking moeten in samenwerking met (speciaal) onderwijs
en het bedrijfsleven actief naar leerwerkplekken of naar een dagbesteding worden
begeleid;
● Er moet een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt worden
gestimuleerd en ondersteund. Dit kan onder meer door ondernemers en
onderwijsinstellingen te laten samenwerken en door leerlingen actief kennis te laten
maken met het regionale bedrijfsleven;
● Actieve inzet op schuldhulpverlening is nodig. Maatschappelijke organisaties die
daarin actief zijn, moeten worden ondersteund;
● Gemeenten moeten een ruimhartig minimabeleid hebben. Actieve
armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ruimhartige
verlening van bijzondere bijstand en ziektekostenverzekering voor minima moeten
tot de mogelijkheden behoren;
● Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding
en eenzaamheid verdienen ondersteuning. Gemeenten (sociale dienst) en UWV
moeten één werkgeversbenadering kennen om werkzoekenden aan een baan te
helpen;
● Onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, verdient een grote
waardering;
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9. Volksgezondheid en milieu
Rentmeesterschap is een van de centrale gedachten van de UGP. We moeten goed omgaan
met de schepping en de volksgezondheid.
Volksgezondheid
De volksgezondheid moet een punt van aanhoudende zorg van de overheid zijn. Het is voor
ons bruto nationaal geluk belangrijk dat welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. De
gemeentelijke overheid kan veel voor zijn burgers betekenen door in volksgezondheid en
welzijn te investeren.
Concreet:
• Een gemeentelijk gezondheidsplan met concrete doelstellingen voor bewegen en
voor het (financieel) stimuleren van een gezonde levensstijl;
• Voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding en gevaren van verslaving.
Beheer van openbare ruimte
Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Bij
werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen en riolering moet de openbare ruimte een
kwaliteitsimpuls krijgen. Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de
gemeente. Daarom verdient groen extra aandacht.
Concreet:
● Openbare verlichting moet duurzamer worden;
● Waardevolle natuur, zoals bos moet behouden blijven;
● Speelterreinen en speeltoestellen moeten op een goede manier over de gemeente
worden verdeeld: kinderen moeten op loopafstand kunnen spelen en bewegen;
● De UGP wil uitvoering geven aan een goede dijkovergang voor onze fietsers en
voetgangers vanaf het watervalletje naar de dijk zodat onze moeders met jonge
kinderen en ouderen makkelijk een rondje Urk kunnen doen;
● Uitvoering geven aan een MTB-route in combinatie met het Urkerveld;
● Realiseren speciale uitlaatplaatsen voor honden om overlast hondenpoep tegen te
gaan.
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10. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad. Daarbij is een
evenwichtig woningaanbod belangrijk: daardoor wordt de gemeente aantrekkelijk voor
inwoners. Er moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de
verschillende prijsklassen van de koopwoningen.
Ruimtelijke ordening
In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Die biedt een kans om lokale beleidsruimte te
ontwikkelen. Initiatiefnemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen om draagvlak voor
nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. Bij grootschalige ontwikkelingen, zoals
bedrijventerreinen, vindt de UGP regionale samenwerking een voorwaarde. Wij willen als
rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open ruimte.
Concreet:
● De omgevingsvisie moet zorgvuldig in samenspraak met de gemeenteraad worden
opgesteld;
● Welstandseisen kunnen worden versoepeld of gedeeltelijk worden afgeschaft,
zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten wordt aangetast;
● Bij nieuwe wijken wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van openbaar
vervoer;
● De uitbreiding van bedrijventerreinen is gekoppeld aan revitalisering van bestaande
terreinen.
Volkshuisvesting
Er moet evenwicht zijn om alle doelgroepen te kunnen laten wonen. Diversiteit,
bereikbaarheid en vooral betaalbaarheid van woningen voor onze jongeren moeten in balans
zijn of in balans worden gebracht. Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht omdat
de woonwensen van inwoners kunnen veranderen. De bestaande koop- en huurwoningen
moeten worden verduurzaamd. Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden
gebouwd.
Concreet:
● Er worden met woningcoöperaties concrete afspraken gemaakt over de
beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen;
● Er is extra aandacht voor doelgroepen, zoals starters, senioren met laag inkomen en
statushouders;
● De gemeente biedt statushouders geen voorrangsstatus, maar zorgt zo veel mogelijk
voor passende woonruimte (al dan niet een zelfstandige woning);
● Doordat ouderen langer zelfstandig wonen, zijn actieve controle en ondersteuning
vereist;
● De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund, er is een
redelijke toets op de zorgbehoefte van betrokkenen;
● Starterslening doorzetten.

- 16 -

