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Wij durven de creatieve  
vermogens, de vindingrijkheid  
en de talenten van alle Utrechters 
de ruimte te geven

INLEIDING
Utrecht is een geweldige gemeente. Dé stad van kennis en cultuur. 
Met goed onderwijs, het meest veelzijdige culturele aanbod van 
het land en een sterke economische uitgangs positie is Utrecht 
dit jaar de meest competitieve regio van Europa geworden. 
Daar kunnen we met elkaar trots op zijn. D66 wil de sterke  
positie van Utrecht uitbouwen. Door nog meer met Utrechters 
te werken aan de stad. Door kansen te bieden voor iedereen. 
Door te investeren in kennis en innovatie. Door te hervormen en 
hard te werken aan een welvarende toekomst. Dat is Utrecht. 
Dat is D66.

Utrecht: stad van kennis en cultuur

De motor van Utrecht is goed onderwijs met een fantastisch aanbod aan scholen en opleidingen.  

Onze universiteit behoort tot de Europese top en trekt veel (inter)nationale bedrijven naar de stad.  

D66 vindt het belangrijk dat leerlingen, studenten, docenten en ondernemers elkaar ontmoeten  

en inspireren. In Utrecht ligt de kennis immers letterlijk voor het grijpen. Een hoogleraar uit de Uithof 

kan voor de klas in Kanaleneiland vertellen wat werkt, een ICT’er uit Rijnsweerd kan een MBO’er  

uit Overvecht laten zien wat kan. 

 

Utrecht is een slimme én creatieve stad, met de meest diverse culturele sector van Nederland. Van de 

oude binnenstad tot Leidsche Rijn, van Kanaleneiland tot Overvecht: overal is cultuur zichtbaar. D66 wil 

kansen en ruimte voor nieuwe initiatieven voor kunst en cultuur. Wij durven de creatieve vermogens, 

de vindingrijkheid en de talenten van alle Utrechters alle ruimte te geven. Met veel enthousiasme en 

energie wordt door kunstenaars, ondernemers en buurtbewoners samengewerkt aan vernieuwing van 

cultuur in de wijk. Van de Merwedekanaalzone tot Rotsoord en het Cartesiusgebied ziet D66 crea tiviteit. 

Overal ontstaan vernieuwende initiatieven en onverwachte samenwerkingsverbanden.
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Utrecht heeft een goede economische uitgangspositie. Een aantrekkelijke ondernemersstad voor zowel 

ZZP'ers als multinationals. De crisis zet deze positie onder druk. Het is daarom belangrijk dat we blijven 

investeren in een sterke economie. D66 wil geen startersboetes, geen ZZP-boetes en andere straffen 

op ondernemerschap. De gemeente moet ondernemers laten ondernemen. Flexibele bestemmings-

plannen, een expat-centre en een 'Ja, mits'-houding zijn essentieel! We moeten durven investeren in 

samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en culturele initiatieven. 

Geef ruimte en maak mogelijk

D66 vertrouwt op de eigen kracht van al die Utrechters die hun talenten kunnen en willen inzetten voor 

de stad. Ondernemers, professionals, ZZP’ers maar ook mantelzorgers en vrijwilligers; ze zijn van on-

schatbare waarde en ze verdienen onze ondersteuning. De volksvertegenwoordigers en bestuurders 

van D66 zetten zich hier persoonlijk voor in en zien erop toe dat de gemeente zich verder ontwikkelt 

tot een gemeente die alle ruimte geeft aan particulier initiatief. Minder regels en een positieve grond

houding: 'Geef ruimte en maak mogelijk'.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat er ook in Utrecht veel mensen zijn die op weg geholpen moeten  

worden in het vinden en benutten van die kracht. Het beleid op het gebied van werk, welzijn en zorg  

moet daarop gericht zijn. D66 wil niet klakkeloos taken en verantwoordelijkheden overnemen,  

maar de mogelijkheden van mensen aanspreken. Dat vraagt een verdere verandering in de zorg- en 

welzijnssector, maar ook in de aanpak op het terrein van werk en inkomen. Het is de taak van de over-

heid ervoor te zorgen dat mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare po sitie zitten kunnen blijven deelnemen 

en tegelij kertijd de zelfredzaamheid van deze mensen en hun sociale netwerken te vergroten. D66 kiest 

daarbij voor vraaggericht werken en voor maatwerk.

Minder regels en een constructieve houding: 
“Geef ruimte en maak mogelijk”

Vrijheid, harmonie en duurzaamheid

D66 staat voor vrijheid. Utrecht moet een stad zijn waarin iedereen als gelijkwaardig wordt behandeld  

en waar geen ruimte is voor discriminatie. Oud of jong, homo of hetero, met of zonder beperking, 

van welke afkomst dan ook: iedereen moet in Utrecht zijn of haar leven kunnen leiden. Het gaat  

D66 bovendien niet alleen om harmonie met elkaar, maar ook om harmonie met de omgeving.  

Duurzaamheid is voor D66 dan ook een belangrijk thema. D66 wil dat de gemeente hierin een  

voorbeeldrol inneemt.

D66 werkt verder aan Utrecht als stad van kennis en cultuur. D66 durft te doen: door te investeren  

in beter onderwijs, te kiezen voor cultuur en ondernemers te laten ondernemen. 
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1. DE UTRECHTER  
CENTRAAL

Utrecht is van u. U woont hier, u werkt hier, u onderneemt hier. 
En u neemt de laatste jaren steeds meer nieuwe initiatieven: 
van buurtvadersproject tot buurtenergiebedrijf en van kunste-
naarscollectief tot maatschappelijk actieve sportvereniging.  
De gemeente is er wat ons betreft om u daarin te ondersteunen. 
Dat kan door kennis te delen en partijen bij elkaar te brengen, 
maar ook door belemmeringen weg te nemen: de gemeente is 
er voor u, niet andersom. D66 gaat voor een gemeente die haar 
inwoners en ondernemers centraal stelt en hen zoveel mogelijk 
de ruimte geeft zelf hun leven, stad of dorpskern vorm te geven.

1.1 Moderne gemeente

De gemeente krijgt er de komende tijd nieuwe verantwoordelijkheden bij. Het Rijk staat op het punt een 

aantal taken te over te dragen aan de gemeente. Dat is een flinke uitdaging, of het nu gaat om de zorg voor 

jeugd, ouderen en mensen met een beperking of de ondersteuning van mensen zonder werk. Bij die nieu-

we verantwoordelijkheden past een andere rol voor de gemeente. Zij zal zich verder moeten ontwikkelen 

tot een ‘regiegemeente’: een gemeente die samen met partners werkt aan maatschappe lijke vraagstukken 

en die anderen meeneemt in haar visie. Daarbij moet de gemeente ook kijken naar haar eigen uitvoer-

ende taken. Als anderen die beter kunnen uitvoeren, kan ze die uitbesteden. Hierdoor kan de gemeente 

effectiever werken en zich concentreren op haar kerntaken. De snel veranderende samenleving vraagt om 

een flexibeler en snellere gemeente. D66 Utrecht wil daarom experimenteren met participatieinitiatieven. 

 

•  De gemeente werkt samen met partners aan maatschappelijke vraagstukken

•  Een optimale taakverdeling tussen gemeente en private partijen

•  Flexibelere, snellere gemeente
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1.2 Meedenken en meedoen

D66 wil dat het vanzelfsprekend is dat inwoners hun stem kunnen laten horen bij de ontwikkeling  

van nieuw beleid en nieuwe plannen. Een goed voorbeeld is ‘U aan Zet’, waarin inwoners konden  

vertellen waarop de gemeente zou moeten bezuinigen. De gemeente moet zichzelf blijven verbeteren, 

als het erom gaat u te laten meepraten over plannen die u raken. 

Maar nog belangrijker vinden we het dat de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties helpt  

bij het realiseren van hun ideeën. “Ja, mits…” zou de basishouding moeten zijn, in plaats van  

“Nee, tenzij…”. De gemeente moet niet zozeer steunen door te subsidiëren, maar door kennis te  

delen, door te verbinden, door belemmeringen weg te nemen. In steeds wisselende netwerken werkt  

de gemeente zo met u samen – of u nu een bewoner, ondernemer of vrijwilliger bent - aan deze  

mooie stad. 

 

In hetzelfde kader willen we het leefbaarheidsbudget omvormen tot een budget voor wijkinitiatieven. 

Met dat geld kunnen we ideeën die van maatschappelijk belang zijn op weg helpen en zorgen dat  

er budget is voor uw ideeën voor verbeteringen in uw wijk. 

 

Dat we nauwer met u willen samen werken en betere ondersteuning willen bieden aan uw initia-

tieven, betekent ook dat we dichterbij moeten zijn. Alleen dan kan de gemeente goed inspelen op  

lokale pro blemen, prioriteiten en mogelijkheden. We willen daarom de komende periode nog  

sterker inzetten op maatwerk vanuit de wijkbureaus, met een spilfunctie voor de wijkregisseurs.  

Zij moeten voldoende armslag hebben om uw wijk optimaal van dienst te kunnen zijn.  

Verantwoordelijke ambtenaren moeten regelmatig in uw wijk aanwezig zijn, zodat ze écht weten  

wat er speelt. 

 

“Ja, mits…” is de uitgangspositie van  
de gemeente, in plaats van “Nee, tenzij...”

•    Participatie van bewoners en ondernemers bij plan en beleidsontwikkeling (inclusief de 

  uitvoering daarvan)

•  De gemeente denktt mee bij bewonersinitiatieven

•  Het leefbaarheidsbudget omzetten in fonds voor wijkinitiatieven

•  Meer samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven, onderwijs en cultuur

1.3 Open en transparante gemeente

De gemeente is ook een belangrijke dienstverlener: denk bijvoorbeeld aan Burgerzaken en het Loket  

Bouwen en Wonen. In die rol vinden we onpartijdigheid en eenduidigheid van belang, maar ook toeganke-

lijkheid en kwaliteit. De gemeente moet haar dienstverlening verder moderniseren, bij voorbeeld met meer 

digitale mogelijkheden en andere openingstijden van loketten. Natuurlijk moet de gemeente toegankelijk 

zijn voor iedereen. Ook mensen met een beperking moeten binnen kunnen komen. Daarom heeft D66  

een toegankelijkheidscoördinator bedongen bij nieuwe gemeente lijke bouwprojecten.

De gemeente moet haar eigen werk opnieuw tegen het licht houden. Wat kan beter en goedkoper?  

Denk hierbij aan het vervangen van brieven door e-mails, of telefonische klachtenafhandeling.  

Digitaal een afspraak kunnen maken bij Burgerzaken, de 24-uurs bereikbaarheid van de Dienst  

Parkeren: dat zijn de successen waar we verder op willen bouwen. 

D66 zet zich de afgelopen jaren in voor Open Data en zal dat blijven doen. De gemeente heeft veel 

data tot haar beschikking, bijvoorbeeld over actuele reis- en vertrektijden, parkeercapaciteit en strem-

mingen in het verkeer. D66 heeft ervoor gezorgd dat deze informatie middels Open Data beschikbaar 

gesteld wordt. Op die manier kunnen deze gegevens gebruikt worden voor het ontwikkelen van apps, 

navigatiesystemen en andere software. 

 

•  Meer zaken telefonisch of online afhandelen met de gemeente

•  De openingstijden van de gemeente aanpassen 

•  De gemeente werkt goedkoper en slimmer

•  Zoveel mogelijk gemeentelijke gegevens openstellen voor algemeen gebruik (Open Data)
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De gemeente heeft een voorbeeldrol als het 
gaat om tolerantie en gelijkwaardigheid. 

Utrecht zet zich ook internationaal in om een tolerante stad te zijn. Daarom wordt Utrecht na Den Haag 

de tweede Shelter City in Nederland. Shelter City is een programma dat mensenrechtenverdedigers 

ondersteunt die bedreigd worden. Na een bedreiging in eigen land, kan de mensenrechtenverdediger 

voor een korte periode in Utrecht een veilig onderkomen vinden om op adem te komen, trainingen  

te volgen en zijn/haar netwerk te verbreden. Hierna zullen de mensenrechtenverdedigers met nieuwe 

energie, nieuwe kennis en een breder netwerk hun waardevolle werk in hun eigen land voortzetten. 

•  De gemeente doet geen zaken met partijen die het antidiscriminatiebeginsel schenden 

•   Een slagvaardige aanpak van geweld en pesterijen die antihomo, antisemitisch of antiislamitisch 

van aard zijn

•   Utrecht moet in binnen en buitenland bekendstaan als stad waar mensen van elke gezindheid 

welkom zijn

•  Voortzetten van de voorlichting over discriminatie in het onderwijs

•  Voortzetten van De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk

•   Utrecht wordt de tweede Shelter City in Nederland en sluit zich aan bij het Europese Shelter  

City Initiative

 

1.4 Voor gelijkwaardigheid, tegen discriminatie

Utrecht is een stad met vele verschillende inwoners: oud, jong, gezinnen, alleenstaanden, hetero,  

homo, gelovig en niet-gelovig. Die verscheidenheid geeft de stad kracht en maakt de samen leving 

bruisend. D66 wil niet dat mensen beoordeelt worden op basis van achtergrond, kleur of geloof.  

De gemeente heeft wat D66 betreft een voorbeeldrol als het gaat om tolerantie en gelijkwaardigheid.  

Het wegpesten van homo’s of religieuze minderheden kunnen we in Utrecht op geen enkele  

wijze tolereren. De gemeente treedt daar slagvaardig tegen op. 

De gemeente doet geen zaken met partijen die discrimineren. Voorlichting over discriminatie in het 

onderwijs wordt voortgezet. In Utrecht leren veel kinderen via de Vreedzame School en de Vreedzame 

Wijk wat burgerschap is en hoe je omgaat met diversiteit en conflicten. Die inzet verdient ondersteuning. 

Ook voorlichting over homoseksualiteit en genderidentiteit blijft van belang.

 

 



Alle kinderen, waar ze ook 
wonen in de stad, moeten  
dezelfde kansen krijgen om zich 
elke dag weer te ontwikkelen.

2. INVESTEER IN  
ONDERWIJS

Utrecht is dé onderwijsstad. Die positie wil D66 de komende 
vier jaar verder uitbouwen. Onderwijs is de motor van persoon-
lijke ontwikkeling en economische groei. Onder leiding van 
D66 zijn daarom de afgelopen 4 jaar 34 scholen gerealiseerd.  
D66 wil investeren in het wegwerken van onderwijsachter standen 
en inzetten op talentontwikkeling. Ieder kind heeft talenten  
en moet de kans krijgen die maximaal te ontplooien. Om dat  
te bereiken verdient elke leerling, van basisschool tot VMBO  
en gymnasium, het beste onderwijs van goede docenten.  
Onderwijs waarin de leerling centraal staat, met voldoende  
tijd voor de leraar om les te geven in kleinere klassen. 

Juist in Utrecht is onderwijs een belangrijke economische factor, 
omdat veel mensen in het onderwijs werkzaam zijn. Universiteit en  
hogescholen trekken mensen en bedrijven naar de stad en  
het Utrecht Science Park laat goed zien hoe kennis en onder-
nemerschap elkaar kunnen versterken. De komende jaren  
kunnen onderwijs, ondernemers en overheid gezamenlijk de 
positie van Utrecht verder verbeteren.

2.1 Het beste onderwijs voor alle kinderen

Het onderwijs in Utrecht is de laatste jaren flink verbeterd. Er zijn dan ook geen ‘zeer zwakke  

scholen’ meer in het basisonderwijs. Dat is mooi, maar ‘zwakke scholen’ zijn er nog wel: wat D66  

betreft behoren die ook zo snel mogelijk tot het verleden. Ook in het voortgezet onderwijs moet  

de kwaliteit van het onder wijs verder omhoog. D66 wil dat gemeente en schoolbesturen zich hier  
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samen voor blijven inzetten. Daarbij moet er ruimte zijn voor experimenten zoals zomerscholen of gast-

docenten, bijvoorbeeld uit de wetenschap en het bedrijfsleven.

Docenten vormen de basis van goed onderwijs en moeten de zeggenschap hebben over hun eigen 

vak. Ze moeten zich kunnen doorontwikkelen en zich kunnen richten op het geven van onderwijs.  

De middelen die daarvoor al voorhanden zijn, zoals de onderwijsbeurzen en het lerarenregister,  

moeten zo goed mogelijk worden benut.

 

Scholen zijn bezig met de invoering van de Wet Passend Onderwijs, waarbij zoveel mogelijk kinderen  

in het reguliere basisonderwijs les krijgen. D66 wil kunnen garanderen dat er daadwerkelijk voor elk  

kind een passende school is in Utrecht en bemiddelen als zich knelpunten voordoen. Een brede  

ontwikkeling is voor álle kinderen van belang. Elk kind heeft immers talent. In Overvecht, Zuilen, Ondiep,  

Hoograven en Kanaleneiland zijn al Brede Scholen gerealiseerd; wat D66 betreft komt ook de rest  

van de stad aan de beurt. Want of het nu om sport of cultuur gaat, of om natuur of techniek: alle kinderen, 

waar ze ook wonen in de stad, moeten dezelfde kansen krijgen om zich elke dag weer te ontwikkelen. 

 

Niet alle ouders kunnen hun kinderen helpen hun talent zo te ontplooien dat ze naar HAVO of VWO  

te kunnen. D66 wil dat deze kinderen in het onderwijs extra ondersteuning krijgen. De Brede School 

Academie, zoals die in Overvecht is gerealiseerd, is een belangrijke stap in de goede richting.

 

•  Geen zwakke scholen meer

•  Kwaliteit van scholen voor voortgezet onderwijs verbeteren

•  Goede docenten die zich kunnen blijven ontwikkelen

•  Kleinere klassen

•  Passend onderwijs voor elk kind

•  Brede ontwikkeling van kinderen in de Brede School 

 

Vrije schoolkeuze is een belangrijk recht voor ouders en kinderen. Alle jonge kinderen in Utrecht  

moeten gelijke kansen hebben om op goede basisscholen te komen. Ze moeten zich daarom op  

hetzelfde moment kunnen aanmelden bij een nieuwe school. Bovendien wil D66 in het basis- en  

voortgezet onderwijs een transparante aanmeldprocedure invoeren met zo min mogelijk loting.  

Daarbij is het uiteraard van belang dat er voldoende en divers onderwijsaanbod in Utrecht aanwezig is. 

Vooral in groeiende wijken, zoals Leidsche Rijn, moeten extra scholen worden gerealiseerd of kwalitatief 

goede scholen worden uitgebreid. 

 

•  Vast aanmeldmoment voor het basisonderwijs.

•  Transparante aanmeldprocedures in basis en voortgezet onderwijs.

•  Meer scholen in Leidsche Rijn

2.2. Alles-in-1-school

D66 wil een einde aan de wildgroei aan loketten en instanties die zich met kinderen bezighouden.  

Ouders en kinderen moeten via één instantie zoveel mogelijk zaken kunnen regelen. De school is 

daarvoor de logische vindplaats. Of het nu gaat om het consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en  

Gezin, kinderopvang, vrijetijdsbesteding of voorschoolse educatie: het moet allemaal op dezelfde school 

aanwezig zijn. Om die ene ingang te realiseren is een nauwe samenwerking nodig tussen alle betrokken 

partijen. Dit soort samenwerkingsverbanden bestaan al in de Utrechtse Brede Scholen; ze kunnen echter 

nog verder worden uitgebreid en ontwikkeld. In de visie van D66 zullen de Brede Scholen zo steeds meer 

uitgroeien tot centra waarin kinderen worden begeleid, opgeleid en opgevangen, op een manier die past bij 

de situatie van het individuele kind. De eigen ambitie en energie van scholen en ouders zijn hierbij leidend. 

Kwalitatief goede kinderopvang past in de D66 visie op goed onderwijs. Ook in tijden van krimp voor de 

sector dient er voldoende en voldoende divers aanbod aan kinderopvang in de verschillende wijken van 

Utrecht te blijven. Ook hier vertrouwt D66 op de kracht van mensen en steunt daarom de zogenaamde  

Ouderparticipatiecrèches (OPCs). Ouders die samen hun kinderen willen opvangen in eventuele  

nieuwe initiatieven krijgen eveneens de steun van D66.

•  Voorzieningen voor kinderen van 012 jaar koppelen aan de basisschool

•  Goede samenwerking op wijkniveau tussen mensen die werken in de jeugdsector

•  Voorschoolse educatie voor elk kind dat dat nodig heeft

•   Gemeente en GG&GD werken mee aan een mogelijke pilot met nieuwe toetsingskaders 

  voor OPC's.
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2.3 Slimme, gezonde en duurzame scholen bouwen

Kinderen hebben het recht om in een gezonde omgeving met een goed binnenklimaat les te krijgen. 

Vandaar dat D66 de afgelopen 4 jaar, 2 miljoen euro per jaar extra heeft geïnvesteerd in het verbeteren 

van het binnenklimaat van onze scholen. Duidelijke kwaliteitsnormen voor schoolgebouwen, met be-

trekking tot een gezonde en duurzame omgeving, moeten gehandhaafd worden. Daarbij hecht D66 

aan duurzaam bouwen en aan ruimte voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen 

en groene schooldaken. Met name bij nieuwe schoolgebouwen is het van belang ook te kijken naar 

multifunctionele gebruiksmogelijkheden, zoals combinaties met kinderopvang of sportvoorzieningen. 

Hiermee bouwt Utrecht letterlijk aan de toekomst.

D66 organiseert elk jaar de verkiezing van de Conciërge van het Jaar. Zo onderstrepen we dat elke school 

een conciërge verdient, omdat die een belangrijke rol speelt in een veilige en goede schoolomgeving.

•  Duurzaam bouwen voor het onderwijs

•  Bij nieuwbouw school combineren met andere functies

•  Elke school verdient een conciërge

2.4 Schooluitval voorkomen

Elke vroegtijdig schoolverlater in Utrecht vindt D66 er één teveel. De gemeente moet hard optreden  

bij schoolverzuim en sturen op een diploma voor elk kind. D66 wil daarom de samenwerking tussen  

betrokken partijen bij jongeren die dreigen uit te vallen en aandacht voor loopbaanoriëntatie doorzetten.  

Iedere school zorgt voor een sluitend systeem om leerlingen gedurende hun hele schoolcarrière  

te begeleiden. 

De oplossing ligt niet alleen bij de scholen. Een goede samenwerking tussen scholen, jeugdzorg, 

welzijns werkers en klantmanagers is van belang. De koppeling tussen het voorkomen van school-

uitval en de aanpak van jeugdwerkloosheid verdient vooral extra aandacht. Voor jongeren die in 

het reguliere onderwijs echt niet uit de voeten kunnen, bekijken we de mogelijkheid om wijkscholen  

te realiseren die praktijkonderwijs in een kleinschalige setting aanbieden. D66 vindt dat de ge-

meente in samenspraak met ROC’s en bedrijfsleven naar de mogelijkheden hiervoor moet kijken. 

•  Een integraal traject voor jongeren die dreigen uit te vallen

•  Een bundeling van onderwijs en betrokken instanties onder één dak

•  Een kleinschalige wijkschool voor leerlingen met grote problemen

2.5 Verbeteren aansluiting onderwijs en economie

Voor jongeren is het vinden van een baan op dit moment erg lastig. De doorstroom vanuit het MBO 

naar de arbeidsmarkt lukt onvoldoende, onder andere door een gebrek aan stageplaatsen. Ook in het 

HBO en WO. De gemeente Utrecht kan het goede voorbeeld geven door bij gemeentelijke (bouw-)

projecten ruimte te maken voor stagiairs. Ook kan in samenwerkingsverbanden steviger worden in-

gezet op het creëren van stageplaatsen of werkervaringsplaatsen. D66 wil daarnaast dat de gemeente  

stimulerend is in het samenbrengen van onderwijs, wetenschap, maatschappelijke organisaties en  

bedrijfsleven, met als doel het onderwijs meer aan te sluiten op de vraag van het (Utrechtse) bedrijfsleven.  

Hiermee kunnen we stimuleren dat jongeren kiezen voor opleidingen die beter aansluiten op de be-

hoeften van werkgevers (bijv. technici). 

 

•  De gemeente stelt vanuit haar voorbeeldrol zelf stageplaatsen beschikbaar 

•  Het creëren van stageplaatsen krijgt een plek bij gemeentelijke projecten

•   De gemeente brengt onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven samen om betere 

aansluiting tussen opleiding en werk te realiseren.

2.6 Utrecht studentenstad

Utrecht is dé studentenstad van Nederland. Studenten zorgen voor een dynamische stad en de 

aanwezigheid van universiteit en hogescholen samen met het Utrecht Science Park zorgen ervoor 

dat Utrecht haar positie als kennisstad kan versterken. Met D66 in het stadsbestuur, zijn de afge-

lopen 4 jaar meer (tijdelijke) studentenwoningen gebouwd en gepland dan jarenlang het geval was.  

Elke vroegtijdig schoolverlater in Utrecht  
is er één teveel.
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Studentenhuisvesting blijft echter een knelpunt: er moeten veel meer studentenwoningen worden  

gerealiseerd. Er moet daarom vaker gekozen worden voor gebiedsontwikkeling in combinatie met 

studenten woningen, zoals bij City Campus Max. Ook moeten er maatregelen worden genomen om 

de doorstroom van studentenhuisvesting naar starterswoningen mogelijk te maken. Naast voldoende  

studentenwoningen wil D66 geen vaste sluitingstijden voor de horeca en voldoende culturele  

voorzieningen. Zeker op de Uithof, omdat deze campus de potentie heeft zich te ontwikkelen tot een 

volwaardige wijk.

•  Realiseren studenten en starterswoningen

•  Uitgaansmogelijkheden voor studenten

•  Uithof doorontwikkelen tot een echte wijk

 

2.7 Leven lang leren

Onderwijs is er niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Alleen door een 

leven lang te leren, behouden mensen hun kansen op de arbeidsmarkt. Onderwijs is een belangrijke 

De Uithof heeft de potentie zich  
te ontwikkelen tot een volwaardige buurt.

weg uit werkeloosheid en is in het kader van re-integratie dan ook een belangrijk thema. Daarom pleit 

D66 voor ruim gebruik van re-integratiebudgetten, zodat scholing vanuit die budgetten ook mogelijk is.

Goed kunnen lezen en schrijven is essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. D66 vindt 

het daarom van groot belang dat functioneel analfabetisme bestreden wordt. Gemeente, onderwijs-

instellingen, het Utrechtse bedrijfsleven, bibliotheken en vrijwilligers moeten de krachten bundelen  

en hier samen aan blijven werken. 

 

•  Scholing inzetten als reintegratieinstrument

•  Gemeentelijke informatie, formulieren en instructies begrijpelijk en toegankelijk maken voor iedereen;

•  Voortzetting van het aanvalsplan laaggeletterdheid



Als jonge stad heeft Utrecht  
veel startende ondernemers.  
Juist zij hebben ruimte nodig,  
bijvoorbeeld in de vorm  
van broedplaatsen.

3. FOCUS OP  
DE ECONOMIE

D66 wil dat Utrecht een dynamische stad is die nationale en inter-
nationale studenten, ondernemers, creatieve makers en toeristen 
aantrekt. Met de grootste binnenhaven, de beste universiteit 
en de meeste hogescholen van Nederland, een sterk groeiende 
creatieve industrie, de enorme potentie van het Utrecht Science 
Park en de centrale nationale ligging dichtbij een internationaal  
vliegveld hebben we een unieke uitgangspositie. Utrecht heeft 
de kans om in de 21e eeuw haar centrale rol in de Neder-
landse economie uit te bouwen en haar internationale positie  
te versterken. D66 wil dit doen door ondernemers uit binnen- en  
buitenland de ruimte te geven, door de kansen op werk te  
vergroten en door activerend in plaats van demotiverend te  
handelen. Zo krijgen mensen weer vertrouwen en perspectief 
en blijft Utrecht de belangrijkste spil in de meest competitieve 
regio van Europa.

3.1. Ondernemerschap en innovatie

D66 wil een gemeente die samen met ondernemers de randvoorwaarden creëert om succesvol  

te ondernemen in Utrecht. Dat begint met een goed vestigingsklimaat: goed kunnen wonen en  

een aantrekkelijk cultuur- en uitgaansaanbod. Als jonge stad heeft Utrecht veel startende ondernemers.  

Juist zij hebben ruimte nodig, bijvoorbeeld in de vorm van broedplaatsen. Die ruimte hoeft de  

gemeente niet zelf te realiseren, maar de gemeente kan wel mogelijk maken. 

Ondernemers denken in kansen en niet in grenzen. Utrecht zal zich dus niet alleen nationaal,  

maar ook internationaal slim moeten positioneren. Dat kan door regionaal samen op te trekken,  
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met overheden en universiteiten.

Daarnaast is het van belang dat de gemeente een flexibele houding heeft ten opzichte van ondernemers. 

Ondernemers ondervinden nog teveel hinder van nodeloos trage en gecompliceerde procedures.  

De gemeente kan daar iets tegen doen, door lokale regelgeving waar mogelijk te verminderen of  

te vereenvoudigen. Ondernemers moeten ook goed geïnformeerd worden over tijdelijke hinder, zoals 

bijvoorbeeld werkzaamheden in de omgeving van bedrijven.

 

•  Vermindering van regeldruk door vereenvoudiging van gemeentelijke procedures

•  De groei van broedplaatsen voor startende ondernemers mogelijk maken

•  Ondernemers beter informeren over werkzaamheden in de omgeving

Innovatie en duurzaamheid zijn stuwende krachten achter het succes van ondernemingen. Als innovatie 

onvoldoende van de grond komt, bijvoorbeeld door gebrek aan financiering, dan zal Utrecht haar potentieel 

niet kunnen realiseren. De gemeente moet innovatieve projecten herkennen en erkennen en betrokken 

ondernemers zo goed mogelijk faciliteren. Niet door te financieren, maar wel door als verbinder op te 

treden bij de verkenning van netwerk en financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding. 

Daarnaast moet de gemeente zorgen voor een optimaal vestigingsklimaat voor internationale,  

innovatieve ondernemers en bedrijven. Het is belangrijk dat de gemeente dit niet alleen doet, maar 

samenwerkt met partners in de regio, zoals met Amsterdam en Almere in de Noordvleugel en de U10 

binnen de provincie Utrecht. Om de internationale ambitie kracht bij te zetten wil D66 het huidige onder-

nemersloket uitbreiden met een expatcenter. Ook de Internationale School moet worden uitgebreid in 

Om de internationale ambitie kracht bij te 
zetten wil D66 het huidige ondernemers
loket uitbreiden met een expatcenter.

capaciteit, zodat Utrecht aantrekkelijk blijft voor expats. Het toerisme is een nog te weinig aangeboorde 

bron van inkomsten voor winkeliers, culturele instellingen en horeca in Utrecht. In vergelijking met de 

andere leden van de Grote Vier (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) doet Utrecht het niet goed en 

laat het kansen liggen. In de top10 ‘wereldwijd meest onontdekte steden’ van de Lonely Planet staat 

Utrecht zelfs op plek 6. Onnodig als je weet hoeveel moois Utrecht te bieden heeft. Een actieve rol van 

de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van citymarketing, is nodig om Utrecht duidelijker op de kaart  

te zetten in binnen- én buitenland.

•  Uitbreiding van het ondernemersloket met een expatcenter.

•  Meer samenwerking binnen en buiten de stad op het gebied van innovatie.

•   De kennis over nieuwe financieringsmogelijkheden vergroten waardoor dit een serieus alternatief 

wordt voor gemeentelijke subsidies en garanties.

•  Uitbreiden van de Internationale School

•   De gemeente ontwikkelt samen met horeca, winkeliers en culturele instellingen een ‘stimulerings

plan toerisme Utrecht’. In dit kader is de start van de Tour de France in 2015 in Utrecht een logisch 

evenement om bij aan te sluiten.

3.2. Verstandig inkopen 

De gemeente treedt niet alleen op als overheid, maar ook als afnemer van goederen en diensten.  

Het gemeentelijk inkoopbeleid dient gebaseerd te zijn op drie pijlers. In de eerste plaats natuurlijk een goede 

prijs-kwaliteit verhouding, met aandacht voor innovatie. In de tweede plaats een voorkeur voor duurzame 

alternatieven en in de derde plaats op social return (zoals bijvoorbeeld mensen met een beperking in dienst 

nemen). Bij aanbestedingen biedt de gemeente ook ruimte aan MKB en ZZPers. Door in gemeentelijke 

aanbestedingen geen bestaande producten of diensten te beschrijven, maar de doelstelling of de functie die 

zij hebben (‘functioneel aanbesteden’), biedt de gemeente ook innovatieve ondernemers de kans.

•  Een duurzaam en sociaal inkoopbeleid met mogelijkheden voor innovatieve ondernemers

•  Eerlijke kansen voor ZZPers, het MKB en grote ondernemers bij aanbestedingsprocedures 

•  Focus op functioneel aanbesteden
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3.3. Werkgevers en werkzoekenden

De werkloosheid is de afgelopen jaren zowel landelijk als lokaal gestegen. De werkloosheid onder  

jongeren is disproportioneel hoog, heeft grote consequenties voor de toekomst en behoeft een  

specifieke aanpak. Jeugdwerkeloosheid verdient daarom onze speciale aandacht. De gemeentelijke 

focus moet wat D66 betreft liggen op het creëren van meer werkgelegenheid. 

 

D66 wil dat de gemeente werkgevers zoveel mogelijk actief betrekt bij het realiseren van werk  

voor Utrechters met een uitkering. Daarom moet de gemeente zorgen voor optimale dienstverlening:  

de vraag van werkgevers is leidend in de aanpak. Samen kunnen gemeente, bedrijven en andere  

partners zorgen voor een betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden in Utrecht.  

Tegelijkertijd zijn wij voor handhaving van de zoektermijn van vier weken, omdat van werkzoekenden 

verwacht mag worden dat zij eerst zelf proberen om werk te vinden. Daarbij vindt D66 het belangrijk  

dat werkzoekenden aan het begin van de zoektermijn geïnformeerd worden over hoe zij succesvol 

kunnen solliciteren. Persoonlijke omstandigheden verliezen we niet uit het oog: in schrijnende gevallen 

moet hulp worden geboden die aansluit bij de situatie en mogelijkheden.

Daarnaast wil D66 werkzoekenden meer regie geven over hun eigen re-integratietraject.  

Daarom zijn wij voor een gemeentelijke pilot waarin de keuze wordt geboden tussen twee  

trajecten: het huidige, dwingende reintegratietraject met een uitkering op bijstandsniveau en een 

zelfsturend traject met een lagere uitkering en het recht deze met aanvullend werk aan te vullen  

tot bijstandsniveau. 

D66 wil verder dat de gemeente werkzoekende jongeren stimuleert en faciliteert om initiatieven te  

ontplooien of vrijwilligerswerk te doen waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans op werk 

vergroten. Op deze manier staan werkzoekende jongeren niet aan de zijlijn, maar blijven zij blijven zij fit 

voor de arbeidsmarkt

 

•  De (jeugd)werkloosheid aanpakken door actief betrekken van werkgevers

•  Een gemeentelijke pilot ter verruiming van de mogelijkheden in een reintegratietraject

•  Handhaving van de zoektermijn voor werkzoekenden en de uitzonderingsmogelijkheden daarop.

3.4. Armoede en Schuldhulpverlening

Het armoedebeleid is wat D66 betreft specifiek bedoeld voor mensen die echt niet kunnen werken of  

die echt geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Mensen die niet tot één van deze twee groepen 

behoren, komen niet in aanmerking voor de gemeentelijke regelingen die onder het armoedebeleid  

vallen (zoals bijvoorbeeld de U-pas). Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om  

mensen blijvend – via bijvoorbeeld sport of vrijwilligerswerk - te laten meedoen aan de maatschappij. 

Daarbij verdienen kinderen, ouderen en chronisch zieken speciale aandacht.

 

Steeds meer mensen hebben problemen met het betalen van hun rekeningen. D66 heeft ook oog  

voor stille armoede, bijvoorbeeld van mensen die hun baan hebben verloren maar nog vastzitten  

aan hoge lasten. De gemeente dient op verschillende manieren bij te dragen aan het voorkomen en 

verhelpen van betalingsproblemen: goede voorlichting, effectief samenwerken met maatschappelijke 

organisaties voor schuldhulpverlening en het wegwerken van de wachtlijsten voor schuldhulpverlening 

door efficiënt te werken en prioriteit te geven aan schrijnende gevallen. 

ZZP’ers in financiële nood verdienen dezelfde hulp als elke andere inwoner met schuldproblematiek.  

De regel dat een ondernemer pas na liquidatie toegang tot schuldhulpverlening krijgt moet daarom 

aangepast worden. 

 

•  Meedoen aan de maatschappij is het belangrijkste doel van het armoedebeleid

•   De wachtlijsten voor schuldhulpverlening zo snel mogelijk wegwerken zodat het gemeentelijk  

beleid zich meer kan richten op het voorkomen van schulden

•  De drempel tot schuldhulpverlening voor zelfstandigen verlagen

Het armoedebeleid moet als belangrijkste 
doel hebben om mensen blijvend te  
laten meedoen.
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4. GEZONDE EN  
SOCIALE STAD

Elke inwoner van Utrecht die is aangewezen op hulp, moet 
de best mogelijke ondersteuning en zorg krijgen. Er is echter  
ruimte voor verbetering. De zorg moet dichterbij mensen ge-
organiseerd worden en veel meer bouwen op wat mensen en 
hun familie, vrienden, collega’s en buren zelf kunnen. 

De zorgprofessional moet de ruimte krijgen om samen met de 
cliënt de aanpak te bepalen. Die aanpak leidt tot verbetering; 
langer thuis kunnen wonen, meer zelf bepalen hoe de dag en 
de zorg eruit ziet en minder versnippering in het aanbod van 
zorg. De gemeente moet hier een faciliterende rol spelen.  
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen, maar bij mensen 
die (tijdelijk) onvoldoende eigen kracht hebben moet de ge-
meente ondersteuning bieden, zoals aan kwetsbare ouderen, 
gehandicapten en mensen met psychische problemen. Ons uit-
gangspunt is altijd dat de behoefte aan zorg en ondersteuning  
zo wordt ingevuld dat de eigen mogelijkheden van mensen 
worden gestimuleerd en optimaal benut, in plaats van inge-
perkt door regeltjes en protocollen. D66 ziet bovendien meer 
ruimte voor wederkerigheid: ook iemand die ondersteuning of 
zorg ontvangt kan iets doen voor iemand anders. De gemeente 
moet dat faciliteren. Meedoen versterkt immers het gevoel van  
gezondheid en vermindert eenzaamheid.
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4.1 Gezondheid

Mensen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Maar gezondheid is ook een  

belangrijk maatschappelijk thema. D66 zet in op bewezen effectieve preventie en de gemeente  

moet partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengen en ondersteunen. 

In projecten als Overvecht Gezond en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) werken gemeente,  

werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties èn de zorgverzekeraar  

succesvol samen in een preventieve gezondheidsaanpak voor wijkbewoners. Die ervaring moet  

worden benut en uitgebreid. 

Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol 

gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, maar ook om alcohol en drugs. De voorlichting die op scholen 

plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren.

 

D66 heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor gereguleerde wietproductie. Op dit moment is  

er geen controle op de wiet van coffeeshops, omdat de bevoorrading van coffeeshops niet  

goed geregeld is. De wiet die nu bij coffeeshops wordt verkocht, is vaak te sterk. Dit brengt risico’s  

voor de gezondheid met zich mee. D66 wil door met de pilot met gereguleerde wietproductie in de  

Social Cannabis Club. Deze aanpak is beter voor de volksgezondheid en bespaart flink op kosten voor 

politie, justitie en zorg. 

 

•  Succesvolle samenwerkingen op het gebied van gezondheid intensiveren

•  In samenwerking met onder andere zorgverzekeraars investeren in preventie die werkt

•   Voorlichting aan jongeren op het terrein van seksualiteit, alcohol en drugs voortzetten in samen

werking met scholen

•  Doorgaan met de pilot met gereguleerde wietproductie door de Social Cannabis Club

D66 wil door met de pilot met gereguleerde 
wietproductie in de Social Cannabis Club.

4.2 Zorg en ondersteuning door buurtteams

De wensen en mogelijkheden van ieder mens - ook die met een handicap of kwetsbaarheid - verschillen.  

Daarom is D66 Utrecht voor de inzet van buurtteams die dichtbij mensen staan en maatwerk leveren.  

De buurtteams fungeren als laagdrempelige ingang en als hét aanspreekpunt voor de zorg.  

Via ‘keukentafelgesprekken’ is efficiënter en effectiever indiceren mogelijk. Indicatie op locatie maakt het veel 

eenvoudiger om de zorgbehoefte beter in kaart te brengen. Daar blijft het niet bij: het buurtteam stelt zo nodig 

ook direct specialistische zorg beschikbaar.

 

Mogelijk kwetsbare ouderen moeten tijdig in beeld zijn en worden ondersteund. De meeste ouderen  

zijn echter bijzonder zelfredzaam en kunnen zonder veel ondersteuning deelnemen aan het  

maatschappelijk verkeer. We vinden het daarom belangrijk ouderen perspectief te bieden om hun zelf-

standigheid te behouden en een actief leven te blijven leiden. De gemeente moet initiatieven gericht op  

het langer thuis laten wonen van ouderen stimuleren. Denk aan het mogelijk maken van kleinschalige 

zorgvoorzieningen of aan woningen waar generaties, als zij dat willen, gezamenlijk kunnen wonen. 

 

Vrijwilligers en mantelzorgers gaan in welzijn en zorg een nóg grotere rol spelen. De mogelijkheden van  

vrijwilligerswerk en mantelzorg zullen bij de toekenning van zorg zwaarder worden meegewogen. D66 vindt 

het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel ver-

betert. D66 staat voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid 

te bieden en het contact met zorgverleners te verbeteren. Die keuzevrijheid, het maatwerk, moderne 

technieken en de ruimte voor professionals maken dat we ook kunnen besparen op bureaucratie en 

onnodige zorg. 

 

• De regie in de zorg en ondersteuning ligt bij de cliënt zijn naasten 

• Inzetten van buurtteams

• Ruimte bieden aan de professionals

• Woonvormen waardoor ouderen langer thuis blijven wonen mogelijk maken

• Betere ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers

• Keuze en variatie in de dagbesteding

• Gebruik van ehealth voor betere zorg

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 3130



4.3 Zorg voor jeugd dichterbij georganiseerd

Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien. Als dat niet lukt, moet goede zorg  

beschikbaar zijn. Die is zo licht als kan, en zo zwaar als nodig. In die zorg moet het sociale netwerk  

van kind en ouders zoveel mogelijk betrokken worden. Professionals ondersteunen immers tijdelijk, 

terwijl familie, vrienden en kennissen blijven.

De gemeente heeft vanaf 2015 de regie op de hele jeugdzorg. D66 legt de focus op het voorkomen 

of vroeg oppakken van problemen. Zo voorkomen we zware en dure zorgtrajecten. Daarnaast wil  

D66 dat het resultaat van de geleverde zorg centraal staat en dat de financiering daarop gebaseerd is. 

Ook stuurt de gemeente actief aan op samenwerking tussen verschillende organisaties, waarbij dichtbij 

het gezin integraal hulp kan worden georganiseerd.

Als de veiligheid van een kind in het geding is, moeten overheid en hulpverleners adequaat ingrijpen. 

Elke interventie moet goed georganiseerd zijn, in samenwerking met de gemeenten om ons heen.  

Als een kind over de schreef is gegaan of zwaardere hulp nodig heeft gehad, vinden we het belangrijk 

dat er goede begeleiding en nazorg is, die kinderen en ouders in staat stelt het normale leven zo goed 

mogelijk weer op te kunnen pakken.

•  Focus op voorkomen en vroeg signaleren van problemen

•  Professionals werken samen met kinderen, ouders, en hun sociale netwerk

•  Regie bij de gemeente en de uitvoering door de professional

•  Financiering op basis van resultaten

•  Zorg en ondersteuning wijkgericht organiseren

Alle kinderen verdienen het om gezond en 
veilig op te groeien.
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De gemeente moet voorop  
lopen en een voorbeeld  
geven als het gaat om het  
verduurzamen van Utrecht.

5. SCHONE EN 
ENERGIEKE STAD

Voor D66 is een duurzame ontwikkeling van Utrecht essentieel 
voor een goede toekomst van de stad. In een duurzame stad 
verdient geïnvesteerd geld zich economisch en maatschappelijk 
terug. In een duurzame stad kunnen bewoners en ondernemers 
wonen en werken in gebouwen met een gezond binnenklimaat 
en een lage energierekening. Een duurzame stad zet de schaarse 
groene gebieden – zoals Amelisweerd – niet onnodig op het 
spel. D66 wil dat Utrecht die duurzame stad is en zet daarom  
vol in op duurzaam bouwen, duurzame technologie, groene  
energie, schoon wonen, werken en vervoeren.

5.1. Leren en informeren

D66 wil dat de gemeente scholen stimuleert actief bezig te zijn met duurzaamheid. Duurzame aspecten 

zoals het gebruik van regenwater voor het doorspoelen van het toilet, zonnepanelen op daken of groene 

daken kunnen een educatieve rol spelen. De gemeente moet voorop lopen en een voorbeeld geven 

als het gaat om het verduurzamen van Utrecht. D66 wil dat het volledige wagenpark van de gemeente 

elektrisch wordt. Het ophalen van afval via de elektrische boot moet worden uitgebreid. 

Er valt een grote slag te maken in het verduurzamen van sociale woningbouw. De gemeente  

moet prestatieafspraken maken met woningcorporaties om woningen energiezuiniger te krijgen.  

Daarnaast dient de gemeente haar eigen vastgoed verder te verduurzamen. 

Utrecht moet een klimaatneutrale stad worden, door middel van CO2-uitstoot en toename van du-

urzame energieopwekking. Dat is de huidige ambitie, en dat moet zo blijven. Daarom moeten duur-

zame initiatieven uit de stad gestimuleerd worden. Via duurzame energieopwekking kunnen mensen  
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zelf deels in hun energiebehoefte voorzien. Zulke lokale en kleinschalige initiatieven van duurzame 

energieopwekking moeten de ruimte krijgen. Voor VvE’s (Vereniging van Eigenaren) moeten juridische 

en fiscale belemmeringen weggenomen worden.  Utrechters moeten mee kunnen profiteren van initia

tieven in de eigen achtertuin. 

 

•  een elektrisch gemeentelijk wagenpark

•  prestatieafspraken met woningbouwcorporaties voor duurzamere sociale woningbouw

•   scholen stimuleren actief bezig te zijn met duurzaamheid via bijvoorbeeld groene daken of her

gebruik van regenwater

•  vastgoed van de gemeente verduurzamen

•  Lokale, kleinschalige initiatieven voor energieopwekking stimuleren

•   In grotestedenverband nationale belemmeringen voor particuliere energieopwekking door  

VvE’s bestrijden.

5.2 Duurzame economie

D66 ziet duurzaamheid als de drijvende kracht achter economische groei en pleit voor een krachtige, 

duurzame en innovatieve Utrechtse economie. Bij veel bedrijven bestaat reeds het besef van het belang 

van duurzaamheid, waardoor de eerste stappen richting een duurzame economie al worden gezet. 

D66 wil dat de gemeente samenwerking tussen bedrijven, overheid, kennis-, onderzoek- en onderwijs-

instellingen en maatschappelijke organisaties waar nodig stimuleert. Zo worden bedrijven aangemoedigd 

met groene oplossingen te komen.

 

• Inzetten op een duurzaam economisch beleid

• Stimuleren van samenwerking tussen bedrijven

Bedrijven worden aangemoedigd met 
groene oplossingen te komen.

5.3 Afvalverwerking

D66 vindt dat nog een flinke slag te maken is in het verduurzamen van afvalinzameling. We ondersteunen  

de huidige inzet van de gemeente om zoveel mogelijk over te gaan op ondergrondse containers. Op plek-

ken waar nog geen ondergrondse containers geplaatst zijn of kunnen worden, moet de wijze en frequentie 

van inzameling in overleg met de buurt worden vastgesteld. Hierbij kan hoogwaardige afvalscheiding, 

zoals het scheiden van plastic, als uitgangspunt dienen. De afvalinzameling-pilot in Lunetten is daarbij 

een mogelijke  inspiratiebron. Daarnaast dienen de openingstijden van grote afvalstations verruimd te 

worden. De inzameling en verwerking van afval wordt de komende jaren opnieuw aanbesteed: dat is 

een goede mogelijkheid voor de gemeente om een inventarisatie naar de mogelijkheden uit te voeren, 

waarbij ze goed luistert naar uw behoeftes.

•  Bewoners laten meebepalen over de wijze en frequentie van afvalinzameling 

•  Grote afvalstations ruimer open

5.4 Schone lucht

D66 wil dat de luchtkwaliteit in Utrecht fors verbetert, met volksgezondheid als primaire doelstelling 

van het luchtkwaliteitsbeleid. Naast het huidige beleid en de normen moet ook gekeken worden 

naar de uitstoot van roet. D66 wil dat speciale aandacht bestaat voor gevoelige bestemmingen  

zoals scholen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. De GG&GD behoudt haar expliciete adviesrol  

bij ruimtelijke projecten, zodat altijd genoeg rekening gehouden wordt met de volksgezondheid.  

D66 kiest voor schoner elektrisch vervoer over water en over de weg en het stimuleren van fietsgebruik 

door betere en veiligere fietsverbindingen. Daarbij weegt D66 steeds de balans tussen bereikbaarheid 

en vrijheid enerzijds en gezondheid en luchtkwaliteit anderzijds.

D66 kiest voor het stimuleren van fietsgebruik 
door betere en veiligere fietsverbindingen.
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•   Extra aandacht voor gezondheid en luchtkwaliteit rondom scholen, verzorgingstehuizen  

en ziekenhuizen

•  Behoud adviesrol GG&GD bij ruimtelijke projecten

•  Balans tussen luchtkwaliteit en gezondheid enerzijds en bereikbaarheid en vrijheid anderzijds

5.5 Dierenwelzijn

Ook dieren hebben een plaats in Utrecht. D66 wil hun positie met een geactualiseerd dieren-

welzijnsbeleid verbeteren. Dit doen we samen met belangenbehartigers, deskundigen en 

bewoners. Wat D66 betreft worden hier onder meer de volgende zaken in opgenomen: 

•  Overlast of schade door dieren moet op een diervriendelijke manier worden tegengegaan.

•  Er mag geen vergunning worden gegeven voor vermaak met wilde dieren, zoals in circussen.

•   Het beheer en het aanpassen van openbaar groen wordt afgestemd op natuurontwikkeling en  

op de bescherming van de dieren en hun leefgebieden.

•   Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren  

van sloten, vinden bij voorkeur niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen.

•   De gemeente geeft aan de inwoners van Utrecht goede informatie over hoe ze zelf het welzijn van 

dieren kunnen verbeteren.

 

Verkiezingsprogramma 2014 - 201838



De Utrechtse binnenstad met  
haar monumentale panden  
vraagt om een andere aanpak  
dan het groene Lunetten of het  
groeiende Leidsche Rijn.

6. LEVENDIGE STAD

6.1. Elke wijk een eigen karakter

De regels voor bouwen en verbouwen zijn nu vaak ondoorzichtig en onduidelijk en werpen onnodige 

obstakels op. D66 wil daarom de welstandscommissie afschaffen. Om het authentieke karakter van 

Utrecht te behouden en te versterken, moet er een eenduidige visie komen op welstand en ruimtelijke 

kwaliteit, die op wijkniveau uitgewerkt kan worden. Elke wijk is immers anders. De Utrechtse binnen-

stad met haar monumentale panden vraagt om een andere aanpak dan het groene Lunetten of het  

groeiende Leidsche Rijn. De inbreng van bewoners of ondernemers in de wijk is bij het opstellen van 

zo’n welstandsvisie essentieel.

•  De welstandscommissie afschaffen

•  Een welstandsvisie op wijkniveau opstellen, met inbreng van uit de wijken

6.2. Ruimte om te leven

D66 wil wijkbewoners en ondernemers betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. Ook wil D66 

groen in zelfbeheer en stadslandbouw uitbreiden. Zo komt er meer ruimte voor eigen initiatieven en 

ideeën. Het verzoek van de Vrienden van het Máximapark om samen met de gemeente het beheer van 

het park ter hand te nemen wordt door D66 daarom van harte ondersteund.

 

D66 pleit voor meer ruimte voor groen in de stad. De parken van Utrecht bieden een welkome  

D66 wil dat Utrecht een stad is waar de openbare ruimte levendig, 
groen, veilig en toegankelijk is en wonen, werken en recreëren 
naast elkaar en vermengd met elkaar bestaan. Inwoners en  
ondernemers moeten zoveel mogelijk de ruimte krijgen hun  
eigen (leef)omgeving in te richten. Van een bedrijf aan huis tot 
aan de uitvoering van eigen ideeën voor het groen in de wijk. 
Dat vraagt om een flexibele en open houding van de gemeente.
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ontsnapping aan de drukte van de stad. Waar mogelijk wordt meer groen gecreëerd door slimme 

oplossingen, zoals bij het park op het dak van de A2-tunnel. Waterrecreatie is ook een verrijking voor 

de stad. D66 wil daarom meer plekken om van het water te genieten; het aantal ligplaatsen voor bo-

ten en vaarmogelijkheden kan worden verruimd en de gemeente moet tijdelijke recreatieplekken zoals 

stadsstranden mogelijk maken. Waterkwaliteit is hierbij overigens een aandachtspunt. De gemeente 

moet bewoners in staat stellen de waterkwaliteit te controleren, zodat zij weten waar je in woonwijken 

wel en niet kunt zwemmen.

•  Groen in zelfbeheer stimuleren

•  Meer ligplaatsen voor boten en meer vaarmogelijkheden

•  Tijdelijke recreatieplekken zoals stadsstranden toestaan

•  Aandacht voor waterkwaliteit

6.3. Een stad in ontwikkeling 

Utrecht is een prachtige stad en dat willen we graag zo houden. De gemeente gaat, samen met  

bewoners en ondernemers, een duidelijke visie ontwikkelen om de stad nog mooier te maken.  

Vanuit zo’n stedenbouwkundig Masterplan kan de ruimtelijke kwaliteit in Utrecht vergroot worden. 

 

Er zijn veel leegstaande gebouwen in de stad. Dat is zonde. Die leegstand willen we tegengaan door 

bestemmingsplannen flexibel te maken. D66 wil niet dat de gemeente optreedt als projectontwikkelaar, 

maar ondernemers en bewoners het initiatief laat nemen. D66 pleit voor een gemeentelijke leegstands-

manager die leegstaande panden in kaart brengt en mensen op weg helpt die deze willen invullen.  

Er moeten positieve prikkels worden ingebouwd voor transformatie van gebouwen en er moet  

kritischer gekeken worden naar nieuwbouw van kantoren en bedrijven. Braakliggende terreinen en  

Leegstand willen we tegengaan door  
bestemmingsplannen flexibel te maken.

leegstaande gebouwen moeten beschikbaar worden gesteld voor tijdelijke invulling.

 

Aan alle kanten van Utrecht wordt gebouwd om de stad nog aantrekkelijker te maken. Beetje bij  

beetje worden de nieuwe contouren van het Stationsgebied zichtbaar. Naast het Stationsgebied is  

ook Leidsche Rijn volop in ontwikkeling. D66 wil alles op alles zetten om deze wijk met bijbehorende 

voorzieningen zo snel mogelijk af te bouwen. Rijnenburg wordt tot die tijd niet bebouwd. De bouw van 

De MeernCentrum moet zo snel mogelijk van start, zodat dit slepende dossier kan worden afgesloten 

en de wijk weer een volwaardige dorpskern krijgt. De realisatie van horeca en voorzieningen voor de 

jeugd hebben voor D66 prioriteit.

 

Grote bouwprojecten zoals die in het stationsgebied knappen de stad op maar kunnen ook voor  

tijdelijke overlast zorgen. Deze moet zoveel mogelijk beperkt worden door er tijdig en helder over  

te communiceren. Tijdelijke routes moeten duidelijk worden aangegeven en veilig en begaanbaar  

blijven, ook voor mensen met een beperking. Bij langere afsluiting van toegangswegen wordt overlegd 

met buurtbewoners en -ondernemers.

 

•  Ontwikkelen van een visie op de ruimtelijke kwaliteit van de stad (stedenbouwkundig Masterplan)

•  Gebruik en transformatie van leegstaande panden stimuleren

•  Flexibele bestemmingsplannen

•  Braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen beschikbaar stellen voor tijdelijke invulling

•  Heldere communicatie en overleg bij grote bouwprojecten

•  Duidelijke en veilige tijdelijke routes

•  De catharijnesingel wordt in ere hersteld

6.4. Variatie aan woningen

D66 wil dat Utrecht geschikte woonruimte biedt voor iedereen. In Utrecht is er echter nog steeds  

een tekort aan studenten- en starterswoningen. Naast de transformatie van leegstaande panden  

willen we voor studenten en starters daarom volop blijven inzetten op nieuwbouw. Het moet makke-

lijker worden een huis te verbouwen naar een studentenhuis door de drempels van het verkrijgen  

van omzettingsvergunningen te verlagen. Zo stimuleren we kamerverhuur. In kwetsbare delen van de 
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stad beperken we het splitsen en omzetten van woningen. De focus blijft liggen op bouwen binnen de 

stadsgrenzen, zoals in het Dynamisch Stedelijk Masterplan vastgelegd. 

 

In Utrecht zijn voldoende sociale huurwoningen en daarom willen we geen verplicht percentage  

van deze woningen bij nieuwbouwprojecten. Tegelijkertijd is de wachtlijst erg lang. D66 wil dat aan-

pakken door minimaal 20% van de woningen te verloten, ongeacht de opgebouwde wachttijd.  

Daarnaast wordt de druk op de wachtlijsten ook vergroot door mensen die scheefwonen doordat de  

stap van een studentenwoning naar een starterswoning nog te groot is. De scheefwoners moeten  

geprikkeld en verleid worden om hun sociale huurwoning te verlaten. Daarom zet D66 zich in om het 

‘middelhuur’segment te vergroten. 

In de nabije toekomst ontstaat een tekort aan seniorenwoningen. Daarom wil D66 bestaande bouw 

transformeren en waar nodig voor senioren bestemde nieuwbouw plegen. Op die manier komen  

ook nog eens eengezinswoningen beschikbaar voor de Utrechtse gezinnen die daarnaar op zoek zijn.  

Zo helpen we de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. 

•  Meer studenten, senioren, en starterswoningen via nieuwbouw en transformatie

•  Geen verplicht percentage sociale huurwoningen

•  Betere kansen op een sociale huurwoning door 20% van het aanbod te verloten

•  Doorstroming stimuleren door het creëren van huurwoningen voor modale inkomens

6.5. Bedrijf aan huis

Wonen en werken moeten samen kunnen gaan. Als ondernemers prettig kunnen wonen zullen ze zich 

D66 wil wachtlijsten aanpakken  
door minimaal 20% van de sociale  
huurwoningen te verloten.

in Utrecht vestigen en zorgen voor een economische impuls voor de gehele stad. Ondernemers en 

ZZP’ers moeten de ruimte krijgen te werken op een plek naar keuze. Regels zetten de stad op slot. 

D66 wil juist dat de stad aanpasbaar is op nieuwe vormen van wonen en werken. Het beleid op het 

toevoegen en mengen van functies in gebouwen moeten we voortzetten. Ook hierom willen we flexibele 

bestemmingsplannen die uitgaan van mogelijkheden en niet van beperkingen. 

•  Beleid vermenging van functies van gebouwen voortzetten

•  Inzet flexibele bestemmingsplannen vergroten 
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We willen dat Utrecht  
dé fietsstad van Nederland wordt.

7. BEREIKBARE STAD

7.1. Utrecht fietsstad

We willen dat Utrecht dé fietsstad van Nederland wordt. Steeds meer Utrechters kiezen voor de fiets en 

D66 wil deze keuze maximaal faciliteren. Samen met de Fietsersbond moet de gemeente een netwerk 

van fietspaden ontwikkelen dat losstaat van doorgaande autowegen en niet wordt onderbroken door 

onnodige verkeerslichten. Dat betekent fijner doorfietsen, dat is veiliger en scheelt zowel fietsers als 

automobilisten veel wachttijd. 

 

D66 wil 15.000 extra fietsstallingen in de gehele stad, waarvan 6.000 rondom het Centraal Station.  

Als daar extra gemak tegenover staat, is het uitbreiden van betaalde stallingen een optie. Het uitgangs-

punt blijft altijd wel dat er voldoende gratis stallingen zijn. Weesfietsen en fout geparkeerde fietsen 

worden regelmatig weggehaald. 

 

Alle fietspaden moeten veilig, herkenbaar en comfortabel zijn. Wat ons betreft worden alle hoofd

fietsroutes uitgevoerd in rood asfalt, ook in de binnenstad. Met name rondom scholen en sportparken 

moet veel oog zijn voor verkeersveiligheid, zodat kinderen veilig van en naar huis kunnen fietsen.  

Ook de buurgemeenten en groene gebieden rondom Utrecht moeten met de fiets goed en veilig  

bereikbaar zijn. In VleutenDe Meern zijn bijvoorbeeld meerdere onveilige verkeerssituaties die opgelost 

dienen te worden.

 

 

Utrecht vervult met haar centrale ligging een spilfunctie, zowel 
in de regio als in het land. Daarom is mobiliteit in en om de 
stad erg belangrijk. Utrecht moet bereikbaar zijn voor inwoners, 
maar ook voor ondernemers en bezoekers. D66 houdt de focus  
op het verbeteren van de luchtkwaliteit, bereikbaarheid en  
ruimtelijke kwaliteit.
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•  Een doorfietsnetwerk, ontvlecht en los van doorgaande autowegen

•  15.000 extra fietsenstallingen, waarvan 6.000 rondom Centraal Station

•  Veilige, herkenbare en comfortabele fietspaden van rood asfalt

7.2. Openbaar vervoer

Om de bereikbaarheid van Utrecht te kunnen blijven garanderen, moet geïnvesteerd worden in een 

hoogwaardig openbaarvervoersnetwerk. Daarom willen we dat de Uithoflijn zo snel mogelijk wordt 

aangelegd. Daarnaast wil D66 dat het regionale tramnetwerk doorontwikkeld wordt; van Station De Bilt  

naar de Uithof, door de binnenstad en naar Leidsche Rijn en VleutenDe Meern. De vervanging 

van deze drukke buslijnen door een tramlijn verbetert de luchtkwaliteit. Op de overige lijnen moeten  

schonere bussen worden ingezet.

 

•  Verbetering van treinverbinding tussen Station Leidsche Rijn en Utrecht Centraal Station

•  De Uithoflijn zo snel mogelijk aanleggen

•  Een regionaal tramnetwerk ontwikkelen

•  Schonere bussen inzetten

7.3. Autoverkeer

De Noordelijke Randweg Utrecht krijgt zo snel mogelijk een maximumsnelheid van 80 km per uur  

met ongelijkvloerse kruisingen. Onnodig stilstaan wordt tegengegaan door te investeren in een  

betere doorstroming van het verkeer, in een andere afstelling van verkeerslichten en in het uit-

breiden van kruispunten zonder verkeerslichten. D66 is en blijft tegen de verbreding van de A27 bij  

Amelisweerd. Dit deel van de A27 komt niet eens voor in de filetop 50. De opwaardering naar een  

veertienbaanssnelweg is dan ook onnodig en gaat ten koste van een uniek natuurgebied en de  

leefbaarheid in Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp. 

 

D66 is en blijft tegen de verbreding van  
de A27 bij Amelisweerd.

D66 kiest voor een autoluwe binnenstad. Door Utrecht goed bereikbaar te laten zijn met de fiets of 

openbaar vervoer kan het autoverkeer in en door de binnenstad afnemen. D66 is voorstander van een 

milieuzone (het weren van zeer vervuilende auto's uit een deel van de stad), als dat een wezenlijke 

bijdrage levert aan de volksgezondheid. Autoparkeren in de binnenstad gebeurt wat D66 betreft zo  

min mogelijk op straat, en zo veel mogelijk in parkeergarages. Daar waar de parkeerdruk hoog is wordt 

betaald parkeren ingevoerd: hoe schoner de auto, hoe lager het tarief. Daarnaast willen we het bevoor-

raden van bedrijven in de binnenstad via innovatieve en milieuvriendelijke vormen verder uitbreiden. 

 

•  Autoparkeren in de binnenstad zo veel mogelijk in parkeergarages

•  Schonere bevoorrading van de binnenstad

•  Een maximumsnelheid van 80 km per uur op Noordelijke Randweg Utrecht 

•  Geen verbreding van de A27 tot 2x7baans bij Amelisweerd.

•  Slimmere stoplichten voor auto's en fietsers, dat scheelt stilstaan door efficiënte instelling 
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Discriminatie is onacceptabel. 

8. TOLERANTE EN  
VEILIGE STAD

Het Utrechtse veiligheidsbeleid kan en moet beter. Inwoners en  
ondernemers moeten meer worden betrokken bij de aanpak  
van overlast en criminaliteit. Zo moet Utrecht een stad worden  
waar iedereen zich vrij en veilig voelt. Discriminatie vanwege 
afkomst,  levensovertuiging, seksuele geaardheid of gender is 
onacceptabel. Geweldpleging tegen hulpverleners wordt niet 
getolereerd en moet worden bestraft. De afweging tussen  
veiligheid en beperking van individuele vrijheden en privacy 
moet steeds zorgvuldig worden gemaakt. D66 is daarom tegen 
in effectieve maatregelen zoals de invoering van de wietpas of 
het ingezetenencriterium.  Het veiligheidsbeleid dient gericht en 
effectief zijn, specifiek voor elke problematiek. Mensenhandel en  
gedwongen prostitutie zijn ontoelaatbaar en moet hard worden 
aangepakt. Uiteraard met oog voor de veiligheid en bescher-
ming van de slachtoffers. 

8.1. Breed gedragen veiligheidsbeleid

D66 wil dat de gemeente bewoners en ondernemers betrekt bij het veiligheidsbeleid. Burgernet moet 

beter benut worden door de inzet en het aantal deelnemers te vergroten. We vinden het daarnaast 

belangrijk dat bewoners meebeslissen over de veiligheidsprioriteiten in hun wijk wat betreft veiligheid; 

bijvoorbeeld waar (extra) gesurveilleerd moet worden of snelheidscontroles moeten plaatsvinden.  

Als burgers melding doen van overlast, dan is het van groot belang dat ze daarop een goede en snelle 

terugkoppeling krijgen: D66 ziet op dit punt nog ruimte voor verbetering. Ook wil D66 dat buurtbewoners 

mee kunnen praten over de inrichting van de openbare ruimte om zo de sociale veiligheid te verbeteren. 

Andere slimme samenwerkingsverbanden zoals het Veiligheidshuis Utrecht worden wat ons betreft 
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ondersteund door de gemeente en de projecten Keurmerk Veilig Wonen, Veilig Ondernemen en Waaks! 

worden wat D66 betreft voortgezet. 

 

De incidenten- en crisisbeheersing van de gemeente dient op orde te zijn. In geval van een crisis met ingrij-

pende gevolgen is goede crisiscommunicatie van groot belang. Gepaste veiligheidsmaatregelen zijn van 

groot belang, maar daarnaast moet er ook oog zijn voor mogelijke gevoelens van ongerustheid of onveilig heid 

bij de betrokkenen. Gedupeerden moeten centraal staan tijdens de aanpak van een incident of crisis. 

 

Bij terugkerende problemen zoals pesterijen en stelselmatige overlast is het van groot belang dat de ge-

meentelijke informatiehuishouding op orde is. Alle meldingen moeten op één punt samenkomen en ver-

bonden worden aan gegevens van de gemeente zelf. Bij veelvuldig terugkerende problemen moet een 

gezamenlijk overleg plaatsvinden tussen de gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie. Bij overlast 

in de wijk moet vroegtijdig een gesprek worden georganiseerd tussen de wijk en de overlastgevers. 

 

•  Burgernet uitbreiden

•  Bewoners laten meebeslissen over prioriteiten in het veiligheidsbeleid in de wijk

•  Een centraal punt voor meldingen terugkerende problemen

•  Vroegtijdige aanpak wijkoverlast door gesprek tussen wijk en overlastgevers

8.2. Privacy en digitale veiligheid

D66 wil de privacy en digitale veiligheid van Utrechters maximaal beschermen. Inperkingen van vrijhe-

den of inbreuken op de privacy ter bevordering van de veiligheid dienen altijd verantwoord te worden. 

Dergelijke maatregelen moeten effectief, noodzakelijk en voldoende onderbouwd zijn en achteraf getoetst  

worden door de gemeenteraad. D66 is tegen permanent cameratoezicht. Op risicogebieden zoals  

evenementenlocaties, uitgaansgebied of gebieden waar veel overlast wordt ervaren, kan tijdelijk camera-

D66 wil de privacy en digitale veiligheid  
van Utrechters maximaal beschermen.

toezicht worden ingezet. Permanent toezicht creëert schijnveiligheid; dat willen we voorkomen.

 

Op lokaal niveau is er nog te weinig aandacht voor digitale privacy en veiligheid. Aangezien de ge-

meente binnenkort taken van het Rijk gaat overnemen, zoals de Jeugdzorg en de AWBZ, beschikt de 

gemeente over nog meer – en vaak gevoelige – persoonsgegevens van Utrechters. Het is goed dat die 

informatie wordt gebruikt voor een betere dienstverlening op maat,  maar iedereen dient er ook op te 

kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en dat de privacy gewaar-

borgd is. D66 wil dan ook dat de gemeente een lokale digitale vrijheidsstrategie opstelt.

 

•  Geen permanent cameratoezicht

•  Gemeentelijke strategie voor digitale veiligheid

8.3 Humaan asielbeleid

Iedereen verdient een menswaardig bestaan. Mensen die haard en huis hebben achtergelaten om hun 

toevlucht te zoeken in Nederland wacht een lange en onzekere tijd. Asielzoekers in afwachting van 

een oordeel over hun verblijfsstatus moeten zich kunnen voorbereiden op terugkeer naar het land van 

herkomst of (permanent) verblijf in ons land. D66 wil dat asielzoekers in staat worden gesteld onderwijs  

te volgen of werkervaring op te doen. Dat bevordert zelfredzaamheid en verlaagt de drempel voor  

vrijwillige terugkeer naar eigen land.

D66 wil dat de noodopvang wordt gecontinueerd en dat wordt voorzien in noodzakelijke levensbehoef-

ten als onderdak, voedsel en medische zorg. Ongedocumenteerden moeten veilig aangifte kunnen 

doen en niet het gevoel hebben opgejaagd te worden door politie en justitie. De gemeente ondersteunt 

organisaties die zich inzetten voor het lot van deze groep mensen. 

Iedereen verdient een menswaardig bestaan.
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D66 wil meer ruimte voor festivals  
en culturele experimenten.

9. BRUISENDE STAD
Utrecht is een open en dynamische stad met een bloeiend cultu-
reel klimaat. Het aanbod is divers: van Centraal Museum tot Dutch 
Game Garden, van beginnend mode-ontwerper tot gevestigd 
theatermaker. De levendige culturele sector is een belangrijke 
reden dat mensen willen werken, wonen en studeren in onze 
stad  en dat bedrijven zich hier willen vestigen. D66 wil de crea-
tieve krachten van onze stad koesteren. De Culturele Zondagen, 
TivoliVredenburg en Call of the Mall zijn bijvoorbeeld fantas-
tische platforms om alles wat Utrecht te bieden heeft zichtbaar 
te maken. 

9.1. Stad van Kennis en Cultuur

Utrecht als cultuurstad blijvend op de kaart zetten vergt continue inzet. Het bevorderen van de samen-

werking tussen het bedrijfsleven, de gemeente en het onderwijs is in het belang van een sterke culturele 

sector. D66 Utrecht wil daarnaast meer ruimte voor festivals en culturele experimenten. De gemeente 

kan daaraan bijdragen door gebieden aan te wijzen waar vergunningstechnisch meer mag en op die 

manier ruimte te geven aan de creatieve vermogens en vindingrijkheid van cultuurmakers. Door derge-

lijke zones buiten het centrum te plaatsen, bijvoorbeeld in Leidsche Rijn en Overvecht, kunnen we  

bovendien het culturele leven in de wijken stimuleren. Hier moet ruimte worden gegeven aan de bewoners  

om invulling te geven aan kleinschalige culturele initiatieven die kunnen meegroeien met de wijk. 

 

•   Meer ruimte voor festivals en culturele experimenten. De gemeente stelt een lijst op met  

geschikte publieke ruimtes

•  Verbetering van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en cultuursector

•  Uitbreiding van kleinschalige culturele voorzieningen en initiatieven in Leidsche Rijn en Overvecht
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9.2. Talentontwikkeling en ondernemerschap

Iedereen moet de kans krijgen zijn talenten te ontplooien. Dit kan door cultuureducatie, talentontwikkeling  

en amateurkunst. Daarnaast wil D66 Utrecht toptalent erkennen en koesteren door een belangrijke rol 

toe te kennen aan de creatieve broedplaatsen in de stad. De gemeente moet deze initiatieven stimuleren 

en jonge makers en creatieven voldoende ruimte bieden in de stad om hun talenten te ontwikkelen.

 

Creativiteit is dé aanjager van innovatie, en kan zo ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

lokale bedrijvigheid. De afgelopen jaren is in de culturele sector gewerkt aan het bevorderen van onder-

nemerschap. Wij willen ondernemerschap stimuleren. Culturele ondernemers en instellingen worden 

wat D66 betreft ondersteund met financieringsvormen die flexibeler zijn dan subsidies, zoals matching 

en revolving funds. Daarnaast wil D66 dat de cultuureducatie een extra impuls krijgt zodat scholen 

meer keuzevrijheid hebben. Het is immers van belang dat alle kinderen in onze stad kennis over cultuur  

krijgen overgedragen.

 

Verder wil D66 dat er een filmpromotor komt in Utrecht zodat de filmindustrie ruimte krijgt voor ontwikkeling.  

Een filmpromotor kan fungeren als aanspreekpunt voor filmmakers, en hen helpen met het vinden van 

geschikte filmlocaties en het aanvragen van vergunningen. Zo wordt Utrecht niet alleen een goed gast

heer voor het Nederlands Film Festival, maar ook voor de filmindustrie. 

 

•  Voldoende creatieve broedplaatsen voor talentontwikkeling

•  Extra impuls voor cultuureducatie

•  De rol van filmpromotor beleggen binnen de gemeentelijke organisatie

         

Utrecht wordt niet alleen een goed gastheer 
voor het Nederlands Film Festival, maar ook 
voor de filmindustrie.

9.3. Divers en internationaal

Een diverse cultureel aanbod is essentieel voor zowel de nationale als internationale profilering van de 

stad Utrecht. Om die diversiteit te behouden dienen de gevolgen van de terugval in het cultuurbudget 

vanaf 2017 zoveel mogelijk beperkt te worden. Dit om te voorkomen dat alles wat de afgelopen jaren op 

cultureel vlak succesvol is voortgezet of opgezet, geheel teniet wordt gedaan. Daarnaast wil D66 samen 

met het culturele veld en de Utrechters lef tonen in de internationale ambities van onze stad.

•  Inzetten op culturele diversiteit en een grensoverstijgend cultuurprofiel

•  Het budget voor de cultuurnota dient grotendeels in stand te blijven
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Er moeten meer prikkels zijn om efficiënter 
met de sportaccommodaties om te gaan.

10. SPORTIEVE STAD
Sport en bewegen levert mensen zelf én de samenleving veel 
op. Mensen voelen zich fit en gezond en worden uitgedaagd het 
beste uit zichzelf te halen. Maar sport, zeker in verenigingsver-
band, biedt mensen ook een sociaal netwerk. D66 wil dan ook 
dat Utrecht een sportieve stad is. Een stad waar voor kinderen 
in elke wijk sportvoorzieningen aanwezig zijn, waar de openbare 
ruimte uitdaagt tot bewegen en waar kinderen met bijzonder 
sporttalent de ruimte krijgen hun talent te ontwikkelen.

10.1 Verbeteren benutten accommodaties

We willen voldoende en goede sportaccommodaties voor verenigingen en scholen. Voor kinderen is 

de mogelijkheid dichtbij huis te sporten van belang. Andere voorzieningen kunnen stedelijk of regionaal 

gerealiseerd worden. In Leidsche Rijn en VleutenDe Meern blijft het voorzieningenniveau nog achter. 

We moeten hier investeren in nieuwe voorzieningen en belemmeringen bij bestaande wegnemen.

 

Er moeten meer prikkels zijn om efficiënter met de sportaccommodaties om te gaan; in gebruik, beheer en 

on derhoud. De zondag kan beter benut worden zodat de wachtlijsten afnemen. Daarnaast dienen sport ver-

enigingen de ruimte te krijgen om naast beheer ook het onderhoud van de velden in eigen hand te nemen.

D66 wil dat de gemeente bij gebiedsontwikkeling meer mogelijkheden voor bewegen creëert. Of het 

nu gaat om sportveldjes voor kinderen of outdoor fitness toestellen voor senioren: ze stimuleren een  

actieve leefstijl en vergroten tegelijkertijd de kwaliteit van de openbare ruimte.

 

•   Extra sportvoorzieningen in Leidsche Rijn en VleutenDe Meern en wegnemen belemmeringen 

bestaande voorzieningen

•  Sterkere prikkels om sportaccommodaties efficiënt te gebruiken, bijvoorbeeld op andere tijdstippen

•  Mogelijkheden voor bewegen meenemen in gebiedsontwikkeling
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10.2 Ondersteuning sportverenigingen

D66 wil dat de ondersteuning van het sportverenigingsleven wordt voortgezet en ligt daarbij de focus op 

verenigingen die een bredere maatschappelijke functie hebben. Zo’n bredere maatschappelijke doel-

stelling is bijvoorbeeld het stimuleren van minder gezonde Utrechters om te gaan bewegen. Verenigin-

gen kunnen dit samen met de zorg organiseren. De gemeente kan dit faciliteren, onder andere door in 

wijken samenwerkingsverbanden op te zetten.

 

•  Verenigingsondersteuning in de sport voortzetten

•  Verenigingen die een bredere maatschappelijke rol oppakken hierin faciliteren

•  Sport en bewegen benutten als onderdeel van de preventieve aanpak ten aanzien van gezondheid

10.3 Beperkte inzet op topsport

Wat ons betreft ondersteunt de gemeente topsport in Utrecht, maar beperkt de gemeente zich tot de 

kernsporten. Dit betekent concreet het ondersteunen van het Nationaal Topsport Centrum Waterpolo en 

het faciliteren van het Nationaal Hockeycentrum bij Kampong. 

 

D66 wil gericht enkele topsportevenementen op het terrein van hockey, atletiek en wielrennen  

innenhalen. Een topsportevenement kan een prachtige kapstok zijn waarbij de Utrechter in een  

lange aanloop naar het evenement centraal staat. Tijdens de aanloop ligt de focus op ruimte voor kennis,  

cultuur, gezondheid, jeugd en onderwijs gelinkt aan het evenement en de sport. 

Een harde voorwaarde bij een dergelijke evenement is echter dat de begroting sluitend en reëel is en 

dat Utrecht er in economische en maatschappelijke zin baat bij heeft.

 

• De inzet op topsport beperken tot de kernsporten
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Wat ons betreft stuurt de  
gemeente ook de komende  
jaren scherp op de uitgaven  
en blijven de woonlasten gelijk.

11. FINANCIEEL  
SOLIDE STAD

D66 heeft zich altijd ingezet voor een solide financieel beleid. 
Met D66 in het stadsbestuur, zijn de woonlasten niet verhoogd, 
is de gemeentelijke organisatie vernieuwd en is er tegelijker-
tijd fors op bezuinigd. De gemeentebegroting kan daardoor  
tegen een stootje en is realistisch over de toekomst. Als er een  
stijging is van de gemeentelijke uitgaven, dan lossen wij dat niet 
op door voor u direct de lasten te verhogen. Utrecht is wat ons 
betreft een open gemeente, en transparantie over de uitgaven 
en inkomsten horen daar onlosmakelijk bij.

11.1 Solide financiën

De afgelopen jaren heeft de gemeente Utrecht flink gesneden in haar uitgaven zonder de woonlasten 

voor u te verhogen. De komende jaren gaan de totale uitgaven van de gemeente Utrecht echter flink 

stijgen door het overhevelen van de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet van het Rijk naar de 

gemeente. Het zal dus een uitdaging zijn om de gemeentefinanciën op orde te houden. Wat ons betreft 

stuurt de gemeente echter ook de komende jaren scherp op de uitgaven en blijven de woonlasten gelijk. 

Tekorten die er eventueel ontstaan door de nieuwe taken voor de gemeente worden opgevangen of op-

gelost binnen de respectievelijke programma budgetten. Er kan bezuinigd worden door een efficiënter 

accommodatie en, reintegratiebeleid en door een efficiënter werkende gemeentelijke organisatie.  

We willen onder andere investeren in onderwijs en de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

 

•  De woonlasten blijven gelijk  

•  Tekorten en overschrijdingen blijven binnen een beleidsprogramma

•  Bezuinigen om te investeren in onderwijs, vrijwilligers en mantelzorgers
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11.2 Subsidies 

Het gemeentelijk beleid op het gebied van subsidies heeft wat ons betreft drie uitgangspunten:  

de gemeente subsidieert activiteiten gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten, de gemeen-

te subsidieert bij bewezen resultaten activiteiten voor een lange termijn en de gemeente is transparant 

over de toegekende subsidiebedragen. Frauderen met subsidies ondermijnt het wederkerig vertrouwen 

tussen de overheid en de gesubsidieerde en dient wat ons betreft dan ook verregaande consequenties 

te hebben. Naast subsidies verleent de gemeente ook garanties. In economisch mindere tijden neemt 

de kans toe dat er een beroep wordt gedaan op de garantie en daarom wil D66 dat de gemeente  

verstandig en prudent omgaat met het afgeven hiervan.

 

•  Een transparant en effectief subsidiebeleid 

•   Een subsidiebeleid waarin partijen die goed presteren in aanmerking komen voor een 

  meerjarige subsidie

•  Een terughoudend beleid bij het afgeven van nieuwe garanties.

11.3 Grondexploitaties en risico’s

De gemeente moet een ‘faciliterend’ grondbeleid voeren, zodat de gemeente geen grote financiële 

risico’s neemt door zelf grond te verwerven. Speculeren op grondwaardestijgingen is geen kerntaak 

van de gemeente, het creëren van de randvoorwaarden voor de stedelijke ontwikkeling wel. Indien voor 

bestaande grondexploitaties lagere opbrengsten worden verwacht, dan dient wat D66 betreft gekeken 

worden naar verlaging van het percentage sociale huurwoningen. De constructie, waarbij de gemeente 

grond voor woningbouw in erfpacht uitgeeft aan inwoners, moet worden aangepast. D66 wil dat huis-

eigenaren in Utrecht de grond onder hun huis van de gemeente kunnen kopen. Daarmee krijgen ze een  

keuzevrijheid en kunnen we een einde maken aan onduidelijkheid voor Utrechters met een woning  

op erfpachtgrond.

 

Een gemeente dient te allen tijde voldoende buffers te hebben om financiële tegenvallers op te vangen. 

Daarom heeft het risicomanagement wat ons betreft twee pijlers: Ten eerste het reduceren van risico’s 

door het frequent monitoren van risicovolle projecten en ten tweede voldoende financiële slagkracht 

behouden om risicoscenario’s die werkelijkheid worden op te vangen. Wat D66 betreft blijft het  

weerstandsvermogen van de gemeente dus op peil, Op die manier zijn er voldoende middelen en  

mogelijkheden om substantiële niet begrote, onverwachte kosten af te dekken zonder dat dit ten koste 

gaat van het bestaand beleid.

 

•  Een faciliterend grondbeleid met duidelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling

•  Het principe dat grond in erfpacht wordt uitgegeven voor particuliere woningen laten varen

•  Geen nieuwe risicovolle grondexploitaties openen

•  Voldoende financiële buffers om tegenvallers op te vangen
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