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Goedenavond dames en heren,  
beste meisjes en jongens, 
beste inwoners en ondernemers van Urk,  
 
 
Hartelijk welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst van onze gemeente. 
Welkom aan de bescheiden groep mensen die fysiek in deze raadzaal 
aanwezig is. Welkom aan het overgrote gedeelte van onze inwoners, 
de mensen die op afstand met ons verbonden zijn. Fijn dat u met ons 
meekijkt. Vanavond spreek ik namens de gemeente de nieuwjaars-
boodschap uit en wordt aansluitend de gemeentelijke erepenning 
uitgereikt. 
 
Voor het tweede jaar op rij wensen we elkaar aan het begin van het 
nieuwe jaar op deze manier het goede toe. Liever zou ik het 
persoonlijk doen in een volle zaal, maar het is niet anders: gelukkig 
hebben we de digitale middelen om dit op deze manier te doen. Ik 
wens u namens het hele college en gemeenteraad veel heil en zegen 
voor het nieuwe jaar. Heil en zegen voor u, voor jou, voor ons 
allemaal op Urk. Dat het een jaar mag worden vol gezondheid, mooie 
ontmoetingen en uitdagingen! 
 
Aan het eind van vorig jaar, sprak ik u ook toe en wel vanuit de 
Botterschuur. Een plaats waar de Urker cultuur en Urker historie 
zichtbaar is. Vanuit dat rijke verleden kijken we vooruit. Bouwen we 
samen aan de toekomst. Ook in het jaar dat voor ons ligt, hopen we 
dat te doen. 
 
Een belangrijk moment in het pas gestarte jaar zijn de verkiezingen 
van de gemeenteraad. Op 16 maart staan deze gepland en net als bij 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen we de twee dagen 
ervoor ook de gelegenheid krijgen om te stemmen.  
 
Het is een groot en belangrijk goed om te mogen stemmen voor de 
gemeenteraad. Daarom roep ik u allen op om daar gebruik van te 
maken.  
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De komende jaren zijn cruciaal voor de toekomst van ons dorp. Dat 
betekent dat op de schouders van de nieuwe raadsleden en de 
wethouders die na de verkiezingen het college zullen vormen, een 
belangrijke taak komt te liggen. Wie dat worden, daar hebben u en 
jullie invloed op door te stemmen. Maak gebruik van die 
mogelijkheid.  
 
Die oproep geldt zeker ook voor diegenen die voor het eerst mogen 
gaan stemmen, omdat ze sinds de laatste verkiezingen 18 jaar zijn 
geworden. Laat je stem tijdens deze verkiezing, en ook alle andere 
verkiezingen die je nog in je leven mee mag maken, niet verloren 
gaan. 
 
Er komen belangrijke jaren aan voor de gemeente Urk. Dit jaar zullen 
we de contouren zien ontstaan van de nieuwe Zeeheldenwijk met 
1.650 woningen, een woonzorgcomplex en een kinderboerderij. De 
nieuwe randweg en de Michiel de Ruyterbrug zijn belangrijke 
elementen voor ontsluiting van deze woonwijk. De Zeeheldenwijk 
hebben we hard nodig om onze inwoners een thuis te bieden op Urk.  
Complimenten voor al het jarenlange werk dat hier in zit. Ook zal 
begin dit jaar het woonzorgcomplex aan Talma aan de Oslolaan 
opgeleverd worden. Veel ouderen zien daarnaar uit. En terecht. We 
mogen trots zijn op wat hier bereikt gaat worden. 
 
Dat mogen we ook zijn op onze economische ambities. De 
uitbreiding van de trailerhelling, de plannen voor de ontwikkeling 
van de buitendijkse maritieme servicehaven en het bedrijventerrein 
Port of Urk zijn belangrijke pijlers onder onze Urker economie. Hier 
zien we weer de bekende Urker ondernemersgeest in terug. Wat Urk 
hier ontwikkelt, is echt een grote ambitie voor onze gemeente, met 
een regionale uitstraling.  
 
Overigens is het economisch niet allemaal vooruitgang. De 
ontwikkelingen in de visserijsector zijn zorgelijk. U kent het rijtje vast 
uit uw hoofd: Noordzee-akkoord, wetgeving uit Brussel, gevolgen 
van de Brexit, tegenvallende benutting, reductie van de quota.  
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Als gemeente zullen we hier samen met de sector aandacht voor 
blijven vragen. 
 
Zoals schepen op zee te maken hebben met wind uit alle hoeken, zo 
ervaren we ook op Urk wind uit alle hoeken. Soms hebben we wind 
mee en soms hebben we flink de wind tegen. Dat is altijd al zo 
geweest. Zo zijn wij groot geworden. Urk is afgelopen jaren vooral 
een dorp geweest waar saamhorigheid en gemeenschapszin 
tentoongespreid werd. Laten we hier ook in 2022 mee doorgaan. 
 
Binnen het sociaal domein gaan wij daar ook mee door. Denk aan het 
Preventieakkoord, het Sportakkoord, een toekomstbestendig 
sportpark, krediet voor brandweerkazerne, ontwikkeling nieuwe 
school en sporthal in Zeeheldenwijk, verbetering op gebied van 
jeugdhulp en het project Durf! Een majeur en belangrijk project 
waarmee we onze jongeren meer kansen bieden voor de toekomst. 
Zo laten we graag zien dat zij voor ons een belangrijk onderdeel zijn 
van de Urker samenleving. Sterker nog: zij zíjn onze toekomst.  
 
Inmiddels is duidelijk dat we nog steeds te maken hebben met de 
coronamaatregelen. Ik wil daar niet al te veel woorden aan vuil 
maken. Het is wat het is en het valt ons allemaal zwaar. Niet in de 
laatste plaats omdat niemand weet hoe lang dit gaat duren. Mijn 
oproep blijft, zolang de maatregelen van kracht zijn: laten we onze 
verantwoordelijkheid nemen. Heb geduld met elkaar, wees 
respectvol, luister naar elkaar en trek niet te snel conclusies.  
 
Tegelijk wil ik ook vanaf deze plaats graag wijzen op de oproep die 
regelmatig in het voorgangersoverleg geplaatst wordt. Bid voor ons 
dorp, bid voor onze samenleving. Bid voor de zorgen rondom het 
coronavirus en de maatregelen die ter bestrijding daarvan ingezet 
worden. Bid voor hen die leiding hebben te geven en beslissingen 
moeten nemen in deze moeilijke tijd! 
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Komend jaar hopen wij, het college, weer velen van u te ontmoeten. 
Nieuw jaar, nieuwe kansen. Afgelopen jaar mochten wij velen van u 
spreken en was er veel contact tussen raadsleden en de Urker 
samenleving. Laten we dit voortzetten.  
 
Samen bouwen we aan een krachtig en een prachtig Urk! Aan een 
Urk waar we graag wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. 
Zo’n Urk heeft voortrekkers nodig. In de politiek, maar zeker ook 
daarbuiten. Het is gebruikelijk dat we jaarlijks een van die 
voortrekkers in het zonnetje zetten met de uitreiking van onze 
gemeentelijke erepenning. 
 
Dit jaar gaat de erepenning naar een voortrekker die mij omschreven 
werd als ‘multitalent’. Een multitalent die zowel binnen als buiten de 
gemeente actief is. En daarmee wordt iemand bedoeld, die op 
maatschappelijk en cultureel gebied zo veel functies heeft bekleed of 
nog bekleedt, dat het eigenlijk te veel is om deze allemaal op te 
noemen. Dat maakte mij nieuwsgierig, u wellicht ook. 
 
Ik zal daarom gelijk openheid van zaken geven. Vanavond gaat de 
erepenning naar onze dorpsgenoot Fokke Geert Hoekstra.  
 
Fokke, jij bent jarenlang adjunct-directeur geweest van de Rabobank 
Noordoostpolder/Urk. Is dat het vermelden waard bij de uitreiking 
van de gemeentelijke erepenning, hoor ik luisteraars al denken.  
Ja, dat is het vermelden waard! Vanuit deze functie heb je jezelf 
namelijk jarenlang actief ingezet voor maatschappelijke projecten in 
de regio. Formeel deed je dit uiteraard vanuit je zakelijke leven, maar 
altijd klopte er bij jou ook een maatschappelijk hart. Je deed deze 
dingen namelijk ook met je hart. 
 
Naast je werk als adjunct-directeur had je nog wat tijd over. Die wist 
je aardig te vullen. Bijvoorbeeld met een bestuurslidmaatschap van 
de topsportafdeling van Basketbalvereniging Orca’s. En vereniging de 
Orca’s, dat heb ik inmiddels al wel begrepen, is een legende op Urk.  
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Op hoog niveau gespeeld met Amerikanen in het team en dat 
allemaal in een klein gymzaaltje, de sportzaal Waaiershoek. Het 
leuke is dat ik, toen ik deze speech aan het voorbereiden was, een 
aanstaande collega uit het midden des lands sprak die spontaan 
vertelde dat hij in zijn jeugdjaren kwam basketballen bij de Orca’s en 
dat die supergoed speelden. Mede dankzij jouw inzet, Fokke! Zoiets 
zal de nodige tijd van je gevraagd hebben. 
 
Je inzet voor het behoud van de UK 114 voor ons dorp, is ook een 
reden om jou de erepenning toe te kennen. We hebben het dan over 
het voormalig woonschip van Boudewijn de Groot. Jouw energie en 
expertise hebben ervoor gezorgd dat de Stichting Urker Botter het 
schip inmiddels in eigendom heeft. Inmiddels moet jij wel expert zijn 
over het leven en de liedjes van Boudewijn de Groot. Je organiseerde 
ook passende acties met de twee benefietconcerten die samen ruim 
15 duizend euro opbrachten om het schip te restaureren. 
 
Dat brengt me bij een andere nevenactiviteit van je. Je rol in het 
Urker trio ‘Leuster’. Je stond aan de wieg van dit trio, samen met 
CDA-raadslid Hans Crebas. Ik dank jullie hartelijk! Niet alleen voor je 
bijdrage aan de cultuur van Urk, maar ook voor jullie bijdrage aan de 
inburgering van ons gezin. Onze jongste kinderen hebben maanden 
achter elkaar de liedjes van Leuster geoefend en zich zo de Urker taal 
eigen gemaakt. Ze schreven daarbij de teksten uit, ik heb ze 
bewaard. ‘Gewoen een vissien ieten’, zeiden ze dan tegen me als we 
weer eens aan de vis zaten. Ik heb trouwens nog verwoede pogingen 
gedaan om ze vooral het liedje over de Gemienteroad te laten 
doorgronden. Dat is me echter nog niet gelukt. Zingen, dat ging wel. 
Maar doorgronden, dat interesseerde hen helemaal niets. Al die 
politiek ook! Ik heb dat maar zo gelaten… 
 
Nu we het toch over je zangtalenten hebben, is het een klein stapje 
naar het lied dat je eind 2021 voor ons schreef. Het lied dat 
uitgevoerd is door de Musical School. Het heeft je beroemdheid, en 
die van de Musical School uiteraard, tot ongekende hoogte gebracht.  
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Het is dan nog net niet in 20 talen vertaald, maar wel al 27 duizend 
keer bekeken en daardoor in alle uithoeken van Nederland terecht-
gekomen. En je begrijpt, daarbij ga ik ervan uit dat Urk het centrum 
is! 
 
Je hebt talent, Fokke. Voor zang, maar ook voor dichtkunst. Vandaar 
dat je ook lange tijd onze stadsdichter bent geweest. Ik heb er zelf 
maar een deel van meegekregen, maar moest met regelmaat 
glimlachen als ik een gedicht van je in de krant las. Je sloeg vaak de 
spijker op zijn kop, en dat is knap. 
 
Naast al die activiteiten deed je nog veel meer: 

- Provinciaal coördinator van het project Kern met Pit; 
- Lid van de Raad van Toezicht van het Berechja College; 
- Lid van de beoordelingscommissie subsidieprogramma Leader 

Flevoland; 
- Lid van het Fonds Leefbaarheid in Flevoland; 
- Voorzitter van de Stichting Sportverkiezingen Urk; 
- Lid van de hoofdjury van Stichting Flevopenningen.  

 
En dan heb ik het nog niet gehad over je betrokkenheid bij 
maatschappelijke initiatieven in ‘De Polder’ zoals we dat hier 
noemen. Of over het kinderboek ‘Luke en de IJsjesmachine’ dat je 
schreef toen je eerste kleinkinderen op de wereld kwamen. En al die 
andere activiteiten die ik om des tijds wille niet kan noemen. 
 
Fokke, je verdiensten zijn enorm. De waardering ervoor ook. Dat 
vonden ze afgelopen zaterdag ook bij Visser en De Vries waar het 
nummer ‘De verdronken vlinder’ van jou en Gerben Schenk, op 
nummer 1 van de Bokker Top40 kwam te staan.  
 
Ik denk dat ik daarom niets teveel zeg, als ik zeg dat het voor jou 
ongetwijfeld een eer is om de gemeentelijke erepenning te mogen 
dragen. Maar dat het voor Urk evengoed een eer is, dat jij aan dit 
gezelschap toegevoegd mag worden. 
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Je passie lag vooral bij culturele activiteiten. Ik kreeg een gedicht 
onder ogen waarin jij goed beschrijft, goed samenvat, waarom je dit 
zo belangrijk vindt. Je dicht daarover het volgende: 

 
"Zonder kunst en cultuur had ik hier niet gestaan, 
Was ik niet naar de SCAB-expositie gegaan. 
Zonder kunst en cultuur is ons dorp kleurloos en kil. 
Creatieve kunstzinnige mensen maken in ons dorp het verschil. 
Liefhebbers van kunst en cultuur leven intens. 
Kunst en cultuur creëert ook respect voor de medemens. 
Het is onmiskenbaar, niet alleen voor u of voor mij, 
kunst en cultuur is van cruciaal belang in onze maatschappij". 

 
En daarom, Fokke, is het geheel terecht dat het college van 
burgemeester en wethouders, in afstemming met de gemeenteraad, 
heeft gemeend je voor al dit werk de gemeentelijke erepenning uit 
te reiken. Ik wil daarom vragen of je samen met je vrouw naar voren 
wilt komen. En je vrouw Jannie wil ik vragen om de bijbehorende 
versierselen op te spelden. 
 
 
Beste aanwezigen,  
beste mensen thuis,  
Hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit nieuwjaarsmoment.  
Ik wens jullie nogmaals veel heil en zegen het komende jaar en voor 
nu nog een hele fijne avond!  
 


