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Nieuwjaarstoespraak 2023 9 januari 2023, 19.00 uur 

 ‘Als Urkers zijn we groos op Urk en durven we aan te pakken wat verbetering verdient’.  

 

 
 
Beste mensen, 
 
Graag heet ik jullie namens de gemeenteraad en het college hartelijk 
welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Fijn dat we elkaar bij de 
start van het jaar dat voor ons ligt weer kunnen ontmoeten. Dat was 
de afgelopen twee jaar anders en ik ben blij dat dit achter ons ligt en 
we elkaar weer fysiek het goede toe kunnen wensen.  
 
Dat doe ik bij deze dan ook graag. Ik wens u en jullie vuul heil en vuul 
zegen toe voor het nieuwe jaar!  
 
Het is mijn wens dat het voor ons allemaal een jaar van voorspoed 
en gezondheid mag worden. Een jaar met veel mooie ontmoetingen 
én mooie uitdagingen! En vooral een jaar met Gods zegen.  
 
Zoals het zich nu laat aanzien, wordt 2023 een jaar waarin Urk verder 
groeit. Ik stip vanavond graag een paar dingen aan.  
 
En laat ik heel concreet beginnen. We verwachten dit jaar onze 
22.000e inwoner te mogen begroeten. Een mijlpaal die we niet 
onopgemerkt voorbij zullen laten gaan. 
 
Alleen, deze groei schept wel verplichtingen! Urker jongeren blijven 
namelijk graag op Urk wonen en daar zijn woningen voor nodig. 
Gelukkig vordert de Zeeheldenwijk. Dit jaar zullen de eerste 
bewoners er hun thuis gaan vinden.  
 
De komende jaren zal deze wijk vorm krijgen. Ook met sociale 
woningbouw van Patrimonium bijvoorbeeld, waarvoor de grond 
onlangs verkocht is. Zo krijgt een groot project, waar meerdere 
wethouders intensief aan hebben getrokken, concreet vorm.  
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Maar we hebben in het net begonnen jaar meer te doen. Ook het 
bestaande gebied op Urk verdient het komende jaar onze aandacht.  
 
Voor 2023 staat de ontwikkeling van de gebiedsvisie voor het Oude 
Dorp op de rol. Samen gaan we plannen ontwikkelen zodat het 
prettig wonen, werken en recreëren blijft in het Oude Dorp. En juist 
bij dit karakteristieke en herkenbare stukje van Urk is dat extra 
uitdagend.  
 
Ook krijgt Port of Urk dit jaar concreet gestalte. Hier kan de Urker 
economie en de Urker ondernemersgeest zich verder ontwikkelen. 
Modern en duurzaam. De maritieme servicehaven zal dat, op een 
later tijdstip, gaan versterken.  
 
Met name ten aanzien van de Maritieme Servicehaven zijn we de 
provincie Flevoland veel dank verschuldigd voor hun 
doorzettingsvermogen. Dankzij hen hadden we vorig jaar het 
fantastische nieuws dat de aanleg juridisch mogelijk werd. We 
rekenen op hen in de fase die nu komen gaat! 
 
Dit voorbeeld laat trouwens zien hoe waardevol bestuurlijke 
samenwerking is. Dat betreft zeker ook de samenwerking met onze 
buurgemeenten Noordoostpolder en Dronten.  
 
Urk groeit namelijk. Daardoor hebben we wat te bieden en hebben 
we anderen ook steeds meer nodig. Samen komen we verder! Het 
afgelopen jaar zijn we al naar elkaar toegegroeid. Onze ondernemers 
zochten elkaar op, maar ook de colleges en gemeenteraden. Zo zie je 
dat je, met behoud van je identiteit, veel dingen samen kunt doen. 
Wat mij betreft groeien we daarin door. Er liggen veel kansen. 
  
Ook het komend jaar zullen we ons weer inzetten voor goede zorg 
voor alle Urkers. Vergis u niet wat daarvoor achter de schermen 
komt kijken. Compliment hoe we jaar op jaar goede zorg weten te 
realiseren binnen een sluitende begroting. Als we dat zo willen 
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houden, moeten we visie hebben en scherp aan de wind blijven 
zeilen. Natuurlijk vraagt dit ook komend jaar weer goede 
samenwerking met andere gemeenten! 
 
Minstens zoveel aandacht gaat er wat ons betreft naar de Noordzee-
visserij. Een sector waar momenteel veel onzekerheid is. Daar is vorig 
jaar al veel over gezegd. Wat mij betreft laten we dit achter ons en 
wenden we dit jaar de steven naar de kansen.  
 
Want die zijn er nog steeds. Zeker voor Urk. We hebben hier een 
unieke arbeidsethos. En ondernemen is iets dat in de genen van 
iedere Urker zit en in de wieg al wordt gestimuleerd. Urk zou Urk niet 
zijn als we nu geen kansen meer zouden zien en die kansen niet 
zouden weten te pakken. Ik reken op onze ondernemers en zij 
mogen er op rekenen dat de gemeente zich blijft inzetten waar dit 
kan. 
 
Want beste mensen, Urk = vis. Voor mij en voor heel veel anderen. 
Maar Urk is meer, ik weet het uit ervaring. Urk = ook saamhorigheid 
en gemeenschapszin. Denk aan de opvang van Oekraïners waar we 
dit jaar mee door zullen gaan. Op die saamhorigheid ben ik trots.  
 
Tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor dingen die beter 
kunnen. Want ook dat is Urk. Wat beter kan, doen we ook beter. U 
ziet dat ook op de tafels staan: ‘Als Urkers zijn we groos op Urk en 
durven we aan te pakken wat verbetering verdient’.  
 
Dat woordje ‘durven’ is een verwijzing naar Durf, het grote project 
op het sociaal domein! Komend jaar zullen we die ‘durf’ weer laten 
zien. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met de uitvoering van de 
bestuursopdracht Veilig Uitgaan. We moeten met elkaar investeren 
in onze jeugd. Ouders, scholen, verenigingen, kerken, sportclubs en 
gemeente, we hebben hier allemaal een taak. Een mooie taak en 
juist daarom één die onze volle aandacht waard is. 
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Ik kan nog wel even doorgaan met de uitdagingen waar we voor 
staan, maar het zal u duidelijk zijn: het wordt een dynamisch jaar.  
 
Een jaar ook waarin we op meerdere dossiers kunnen gaan oogsten. 
Urk is hier gekomen door het ‘ora et labora’. En de kenners weten: 
dat zijn de Latijnse woorden voor ‘bid en werk’. Laten we dat dit jaar 
ook weer doen. Handen uit de mouwen en veel vertrouwen, zo 
mogen we in 2023 weer aan Urk bouwen. Ik wens iedereen veel 
kracht en veel zegen daarbij!    
 
 


