Voorwoord lijsttrekker
Het gaat goed met Utrecht! Steeds meer Utrechters
hebben een goede baan. De werkloosheid daalt
en de werkgelegenheid neemt toe. Onze kinderen
ontwikkelen hun talenten en zijn verzekerd van een
goede school. De economie groeit, de culturele sector
floreert en het klimaat voor ondernemers is gunstiger
dan ooit. Geen wonder dus dat steeds meer mensen
in Utrecht willen wonen; over 10 jaar al meer dan
400.000. De stad groeit en bloeit als nooit tevoren.
En die groei geeft ons volop kansen!
Maar er zijn ook uitdagingen. We moeten een antwoord
vinden op de maatschappelijke vragen van vandaag
en morgen. Waar gaan al die nieuwe Utrechters werken? Hoe houden we de stad levendig,
gezellig en vol bedrijvigheid en tegelijkertijd bereikbaar, leefbaar, gezond en groen? En
misschien wel de belangrijkste uitdaging van onze groeiende stad: hoe zorgen we ervoor
dat iedereen in Utrecht een betaalbare, fijne plek kan vinden om te wonen? Utrecht moet
een stad zijn voor arm, rijk en iedereen ertussenin. Die belofte wil ik waarmaken!
Het gaat goed met Utrecht, maar helaas niet met iedereen. Persoonlijk geluk en succes zijn
geen gegeven. Nog te veel mensen kunnen niet meedoen. Omdat ze niet de juiste opleiding
hebben, of omdat ze het slachtoffer zijn van arbeidsdiscriminatie. En er zijn andere redenen
waarom mensen soms belemmerd worden. Omdat in onze openbare ruimte nog te weinig
rekening wordt gehouden met mensen met een lichamelijke beperking. Omdat passende
zorg niet altijd een vanzelfsprekendheid is. En omdat teveel mensen te kampen hebben met
armoede en schulden. Het zijn kwesties waarop de gemeente een passend antwoord moet
hebben. Want in Utrecht verdient iedereen gelijke kansen.
Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben die je
kunnen helpen. Als je omgeving en je stad je de kans willen geven om te worden wie en
wat je wilt zijn. Want ook als je de wil hebt om hard te werken en iets te bereiken, heb
je soms een steuntje in de rug nodig. Op school had ik het als dyslectische jongen niet
altijd makkelijk. Ik had het nooit gered zonder mijn geweldige leraren. En toen ik twee jaar
geleden plots verlamd raakte en tijdelijk in een rolstoel belandde, maakte ik aan den lijve
mee hoe het is om afhankelijk te zijn van de hulp en ondersteuning van anderen. Ik wil dat
de hulp en de kansen die ik heb gekregen voor elke Utrechter beschikbaar zijn.
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Met volle overtuiging voer ik de lijst van D66 Utrecht
aan. We hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd
dat Utrecht er goed voor staat. Een fantastisch
uitgangspunt om er de komende jaren voor te zorgen
dat onze stad kansen biedt voor álle Utrechters. In dit
programma leest u hoe wij dat willen gaan doen.
Ik heb enorm veel zin om deze uitdaging samen met
u aan te gaan.

Klaas Verschuure
Lijsttrekker D66 Utrecht
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1. Kansen voor iedereen
Kansen voor iedereen. Daar staan wij voor. En we hebben een unieke
kans die wens waar te maken, in een stad die groeit en bloeit als nooit
tevoren. De komende jaren moeten we dan wel alle zeilen bijzetten, want
kansengelijkheid is nog lang geen realiteit. Één op de tien Utrechtse
kinderen groeit op in armoede. Te veel mensen zitten tijdelijk of langdurig
zonder werk. Arbeidsdiscriminatie op grond van achternaam, afkomst,
leeftijd of gender is nog steeds een probleem. Voor mensen met een
fysieke beperking is de openbare ruimte nog te vaak niet toegankelijk.
Laaggeletterdheid, schulden en armoede zijn nog steeds taboes die
ervoor zorgen dat mensen in een isolement raken en zich niet kunnen
ontplooien.
De belangrijkste voorwaarde voor kansengelijkheid en persoonlijke
ontwikkeling is onderwijs en een leven lang leren. Daarom maken we
ons landelijk én lokaal hard voor het beste onderwijs voor iedereen,
ongeacht afkomst of leeftijd. Daarnaast moet onze stad zich waar
mogelijk inzetten voor diegenen die om wat voor reden dan ook op dit
moment niet mee kunnen komen. Want dat het goed gaat met Utrecht is
mooi, maar dan moet ieder mens daar wel van mee kunnen profiteren.
Dat zijn wij aan onze status van gastvrije, toegankelijke stad verplicht.

1.1. Het beste onderwijs
Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs. Ieder kind heeft talenten en moet de
kans krijgen die maximaal te ontplooien. Om dat te bereiken verdient elke leerling
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. Utrecht
kent dankzij de inzet van D66 geen zwakke basisscholen meer. In Overvecht staat
een van de excellente scholen van Nederland. We blijven hard werken aan het
beste onderwijs voor ieder kind.
D66 Utrecht wil:
-> plek voor alle kinderen op een brede school in de buurt met voorschoolse educatie
-> een Utrechtse Lerarenbeurs, waarmee leraren zich kunnen ontwikkelen en we het
onderwijs verbeteren
-> meer aandacht in de les voor burgerschap en democratie
-> een schoolontbijt voor kinderen die anders met honger in de schoolbanken zitten
Klaar voor de start
Wij willen niet dat kinderen met een achterstand beginnen. Veel kinderen zouden er
baat bij hebben om vóór groep 1 al meer taalvaardigheden te kunnen ontwikkelen. Wij
vinden het daarom belangrijk dat alle kinderen vanaf hun tweede jaar vier dagdelen per
week naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kunnen gaan. Zodat elk kind, met
of zonder onderwijsachterstand, of de ouders nu werken of niet, met een goede basis
aan de schoolcarrière begint. Ook kinderopvang is belangrijk, voor de ontwikkeling
van kinderen en de mogelijkheden van ouders. Daarom wil D66 in iedere wijk van onze
groeiende stad voldoende goede kinderopvang.
Brede basisschool voor ieder Utrechts kind
Wij streven ernaar dat er in 2022 voor elk Utrechts kind een brede buurtschool
is, waar alle voorzieningen van voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs,
buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één dak worden gebracht. Door dit
brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een
kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden vroeg signaleren en aanpakken.
Idealiter is dit ook de plaats voor voor- en vroegschoolse educatie.
Talentontwikkeling op alle niveaus
Elk kind heeft talenten. Wie met volle overtuiging zijn interesse volgt, legt het beste
fundament voor de toekomst. Of het nu gaat om werken aan (taal)achterstand of
het ontwikkelen van academische vaardigheden, van het leren programmeren tot het
excelleren in danslessen: talentontwikkeling is maatwerk. Daarom is het belangrijk dat
we het onderwijs in Utrecht blijven vernieuwen en verbeteren. D66 wil weekend- en
zomerscholen stimuleren. Waar nodig kan (co)financiering vanuit de gemeente net het
duwtje in de goede richting geven. Met een fonds voor talentontwikkeling willen wij
deze initiatieven stimuleren. Ook willen wij ruimte blijven bieden aan gastlessen vanuit
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De gemeente kan hierin zelf ook goed deelnemen, door kinderen te leren over de
publieke sector en maatschappelijke vraagstukken. Voor alle Utrechtse kinderen moet
het mogelijk zijn het beste onderwijs in Utrecht te volgen. Een oplossing zien wij in het
vergroten van het aantal dakpan-klassen (verlengde brugklas).
Prioriteit voor passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op een passende plek binnen het onderwijs en leerlingen moeten
de aandacht krijgen die ze verdienen. Wij willen dat ieder gezin de keuzevrijheid heeft
als het gaat om het uitkiezen van een school. Om kinderen die extra aandacht nodig
hebben ook zoveel mogelijk een plek binnen het reguliere onderwijs te bieden, is een
aantal jaar geleden de stelselwijziging Passend Onderwijs landelijk ingevoerd. In lokale
samenwerkingsverbanden moeten scholen de gezinnen helpen bij het vinden van een
passende onderwijsomgeving. Wij zien echter dat scholen nog moeite hebben om
voldoende plekken te bieden voor kinderen die bijvoorbeeld een beperking hebben of
hoogbegaafd zijn. Wij willen dat de gemeente helpt in het vinden van een passende
school voor ieder kind in Utrecht, juist als zich knelpunten voordoen. Daarvoor gaat
de gemeente in gesprek met schoolbesturen om kansengelijkheid te verbeteren. Bij
passend onderwijs hoort ook passend vervoer: waar mogelijk moet de gemeente
deze kinderen ondersteunen in het vinden en bereiken van de school waar zij het
meest op hun plek zijn.
Gezond en veilig op school
Goed onderwijs vraagt een goede en veilige leeromgeving, die een gezonde en duurzame
levensstijl van jongeren bevordert. Utrecht staat voor de opgave om de komende
jaren meerdere schoolgebouwen te renoveren, uit te breiden of nieuw te bouwen. Ons
uitgangspunt is dat deze gebouwen bijna of zelfs helemaal energieneutraal moeten
zijn. Ook binnen en rondom de scholen, zoals op schoolpleinen, kan de gemeente
duurzaamheid en gezond gedrag stimuleren. Wij willen een beter aanbod van spel,
sport, beweging en natuur creëren. Dat is er al op veel plekken, maar nog lang niet
overal. Kinderen mogen niet met honger in de schoolbanken zitten. Helaas komt dit in
Utrecht wel voor. Daarom willen we dat elk kind een schoolontbijt kan krijgen. Samen
met de scholen kan de gemeente vaststellen wat voor gezonde voorzieningen er op
school en in de wijk geboden kunnen worden.
Het plaatsen van zonnepanelen is een kans om de energierekening van de school te
verlagen. Door dergelijke duurzame maatregelen te introduceren, kunnen scholen hun
leerlingen bovendien laten ervaren wat er komt kijken bij een energieneutrale stad.
De gemeente moet elke school in Utrecht actief blijven aanmoedigen om verder te
verduurzamen.
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In het garanderen van een veilige en goede leeromgeving is de conciërge van
groot belang. Wij vinden daarom dat elke school een conciërge verdient. Om dit te
onderstrepen, organiseert D66 elk jaar de Conciërge van het Jaar-verkiezing.
Burgerschap en moderne voorlichting
De democratie geven wij dagelijks met elkaar vorm. Het is belangrijk dat kinderen
en jongeren zich hiervan bewust zijn. Wij willen daarom dat er meer structurele
aandacht komt voor democratisch burgerschap op school. Kennis over de werking
van democratische instituties en mensenrechten is in een democratie onmisbaar
voor volwaardige participatie. Zo leren kinderen hun eigen mening te vormen en
leren zij accepteren dat er ook andere meningen bestaan. Het leren hoe je op een
democratische manier je stem kunt laten horen en conflicten kunt oplossen is een
onmisbare vaardigheid in onze samenleving. Een goed voorbeeld hiervan is de
Vreedzame School in Utrecht, die zich in een breed programma niet alleen richt op de
school, maar expliciet ook op de wereld daar omheen.
We vinden het belangrijk dat jongeren goed worden voorgelicht en geprikkeld worden
om op school in gesprek te gaan over alcohol en drugs, ongezond en risicovol
gedrag en de impact daarvan. We staan voor moderne, vroegtijdige en doorlopende
voorlichting op scholen en gesprekken met meisjes én jongens over gezondheid
en seksualiteit. De gemeente dient scholen hierbij te ondersteunen, want het is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Utrechtse Lerarenbeurs
Betere leraren zorgen voor beter onderwijs. Als het aan D66 ligt, krijgt ieder kind les
van goede, bevoegde leraren, die bovendien zelf ook hun leven lang kunnen blijven
leren. We vragen echter veel van leraren, maar bieden ze weinig. Dat gaan we in
Utrecht veranderen. Daarom willen we de Utrechtse Lerarenbeurs introduceren. Met
deze beurs kunnen individuele leraren, maar ook docententeams in het primair en
voortgezet onderwijs zich blijven ontwikkelen en professionaliseren. Dit geldt voor alle
leraren in Utrecht, of het nu leraren zijn die al een tijdje voor de klas staan of leraren
die net zijn begonnen, iedere leraar in Utrecht komt in aanmerking. Met de beurs
kunnen leraren een financiële vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld het volgen van een
leergang of het opzetten van een onderwijsinnovatieproject. Het onderwijs in Utrecht
krijgt op deze manier de ruimte om nieuwe projecten te starten of ontwikkelingen in
de school verder te brengen. De beurs kan ook voor leraren ook een extra prikkel zijn
om in Utrecht les te komen geven.
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Onderwijs van de toekomst
Kinderen moeten zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Zogeheten
‘21e eeuwse vaardigheden’ als creatief en kritisch denken, mediawijsheid,
ondernemerschap en digitale vaardigheden, moeten daarom een belangrijke rol
krijgen in het onderwijs. Wij willen dat kinderen al in het basisonderwijs met dit soort
vaardigheden kennis maken. Scholen moeten hierin ondersteuning krijgen in de vorm
van expertise en de juiste voorzieningen. Vanuit de Utrechtse Lerarenbeurs stellen
wij middelen beschikbaar voor opleiding van docenten. Daarmee kunnen leraren zich
ontwikkelen en les geven in deze nieuwe vaardigheden.
Wat D66 betreft moet de gemeente het initiatief nemen om op elke Utrechtse
basisschool kinderen met programmeren in aanraking te laten komen. Door de
samenwerking aan te gaan met bedrijven en hoger onderwijs, boren we een bron van
expertise en kracht aan die zulke lessen mogelijk maakt.
Meer scholen in een groeiende stad
De stad groeit. Dat betekent dat er scholen bij moeten komen. Vooral in Leidsche Rijn
is behoefte aan meer scholen. We willen zorgen voor voldoende aanbod van basis- en
voortgezet onderwijs, waarbij we letten op goede spreiding van soorten en niveaus
van onderwijs over de stad. Voor alle Utrechtse kinderen moet het mogelijk zijn het
onderwijs in Utrecht te volgen dat bij hen past. Een brede scholengemeenschap
(vmbo, havo en vwo) zou bijvoorbeeld een aanwinst zijn voor Overvecht. Er zijn nog
steeds terechte zorgen onder ouders en leerlingen over plaatsing op een school. De
besluitvorming rond wel of geen plaatsing is niet altijd duidelijk. Hoewel verbeteringen
hebben plaatsgevonden, blijven wij ons daarom hard maken voor een transparant
plaatsingsbeleid waar de ouders, leerlingen en scholen zich in kunnen vinden.
Utrecht studentenstad
Utrecht is dé studentenstad van Nederland. Daar zijn we trots op. De universiteiten,
hogescholen, ROC’s en het Utrecht Science Park maken Utrecht met recht een stad
van kennis en talent. Wij vinden het belangrijk dat studenten niet alleen gebruikers,
maar ook burgers van de stad zijn. Wij streven naar meer verbindingen tussen
studenten en andere Utrechters. Ruim een op de vijf bewoners van onze stad is
student. Zij moeten kunnen wonen in een stad met voldoende studentenwoningen
en goede voorzieningen, zoals aantrekkelijke horeca. Het Utrecht Science Park (de
Uithof) wordt in 2018 ook bereikbaar via de Uithoflijn. De komende jaren moet deze
campus uitgroeien tot de 11e wijk van Utrecht, met nog meer faciliteiten.
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1.2. Een leven vol kansen
Kinderen dromen over wat ze willen worden als ze groot zijn. De verwezenlijking
van die dromen is niet altijd eenvoudig; het onderwijs sluit bijvoorbeeld niet altijd
goed aan op de arbeidsmarkt en er zit te weinig variatie in het aanbod van banen.
Veel mensen hebben door hun laaggeletterdheid een te grote afstand tot de
arbeidsmarkt en het komt ook in Utrecht nog te vaak voor dat kinderen hun school
vroegtijdig verlaten. Ook arbeidsdiscriminatie is een factor; steeds meer mensen
voelen zich gediscrimineerd en krijgen door hun achternaam of afkomst minder
makkelijk een baan.
D66 Utrecht wil:
-> meer innovatie in het onderwijs en een fonds voor talentontwikkeling
-> voortijdig schoolverlaten voorkomen
-> extra geld voor bestrijding van laaggeletterdheid
-> arbeidsmarktdiscriminatie tegengaan en doorgaan met anoniem solliciteren
Discriminatie op de arbeidsmarkt stoppen
Arbeidsdiscriminatie is voor D66 absoluut onacceptabel. D66 wil dat er aandacht
is voor zowel aantoonbare als minder zichtbare vormen van arbeidsdiscriminatie en
streeft naar een stad waarin iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, dezelfde
kansen krijgt. Daarom houdt de D66-wethouder een spreekuur waar jongeren terecht
kunnen die zich op de werkvloer gediscrimineerd voelen.
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Dit spreekuur heeft een belangrijke signaalfunctie: iedereen verdient dezelfde kansen
en voor discriminatie is in Utrecht geen plek. Dit is slechts één voorbeeld van de
actieve bijdrage van D66 om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. De komende periode
zal D66 zich blijven inzetten om arbeidsdiscriminatie te voorkomen en te bestrijden.
De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven en werk maken van een
inclusieve, diverse organisatie. Wij willen de proef met anoniem solliciteren binnen de
gemeente voortzetten.
Samen werken aan een kansrijke toekomst
We willen dat de gemeente samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling, met
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven nog meer ondersteunt, om zo een betere
aansluiting tussen opleiding, stages en werk te realiseren. Een goed, recent voorbeeld
hiervan is de Utrechtse Onderwijsimpuls, die het voortgezet onderwijs ondersteunt
bij de ontwikkeling van uitdagend, eigentijds onderwijs. D66 wil bovendien investeren
in meer innovatieve, creatieve en technische voorzieningen voor het onderwijs en
talentontwikkeling, zoals broedplaatsen, makerspaces en andere plekken voor jonge
ondernemers van alle opleidingsniveaus.
Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen
D66 wil graag dat elk kind met een diploma van school gaat. Een diploma geeft de
beste kans op een baan, daarom is elke vroegtijdig schoolverlater er één te veel.
D66 wil intensief blijven samenwerken met scholen, jeugdzorg en welzijnswerkers
om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en daarmee kansen op de arbeidsmarkt
te vergroten. De gemeente moet hard optreden bij schoolverzuim en sturen op een
startkwalificatie voor elk kind. Wij streven daarom naar een samenhangende aanpak
voor jongeren die dreigen uit te vallen. Dat wil zeggen: zo snel mogelijk reageren en
intensieve begeleiding. In samenwerking met het bedrijfsleven kan in de vorm van
loopbaanoriëntatie veel bereikt worden om jongeren weer perspectief te geven op een
kansrijke toekomst.
Laaggeletterdheid pakken we aan
In Utrecht zijn 30.000 mensen laaggeletterd en 68.000 Utrechters hebben moeite
met digitale communicatie. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op de kwaliteit van
leven. Mensen schamen zich ervoor en worden afhankelijk van anderen, waardoor het
probleem vaak verborgen blijft. Als je niet goed kunt lezen en schrijven en moeite hebt
met de computer, vind je minder makkelijk een baan. D66 wil het aantal laaggeletterden
fors terugbrengen de komende collegeperiode. Dit is geen gemakkelijke, maar wel een
noodzakelijke opgave: iedereen moet mee kunnen doen in onze stad. Met de juiste
inzet kunnen we - samen met onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties,
het bedrijfsleven, de bibliotheek en vrijwilligers - laaggeletterdheid tegengaan.
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Het recent gesloten Taalakkoord ondersteunen wij daarom graag. We willen met
extra financiële middelen de aanpak versnellen en initiatieven ondersteunen. Net zo
belangrijk is breder toegankelijke, begrijpelijke dienstverlening en informatievoorziening
van de gemeente. Ook moet de gemeente ondersteuning bieden aan mensen die
tegen problemen aanlopen bij het aanvragen van informatie en voorzieningen.
De bibliotheek in het hart van de wijk
De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van alle Utrechters. Het
is niet langer alleen een plek om boeken te lenen; in de moderne bibliotheek kun
je terecht om je te ontwikkelen, andere mensen te ontmoeten, te debatteren en te
studeren. Daarmee dragen bibliotheken bij aan het tegengaan van laaggeletterdheid.
De bibliotheek krijgt in de 21e eeuw meer en meer een sociale functie op lokaal niveau.
D66 vindt het belangrijk dat bibliotheken meegroeien met de stad, met voldoende lokale
vestigingen die een binding met hun wijk hebben en de buurt daardoor ondersteunen.
Wij kijken met de stad uit naar de opening van de nieuwe centrale bibliotheek aan de
Neude.
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1.3. Bij armoede en schulden bieden we
perspectief
Een op de tien kinderen in Utrecht groeit op in armoede. Dat is onacceptabel.
Armoede kent veel gezichten en is een complex probleem, dat mensen veel
stress geeft en nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Armoede kan een
gevolg zijn van werkloosheid, maar kan ook spelen wanneer mensen wel een baan
hebben. Je ziektekosten of woonlasten stijgen, een opdracht gaat niet door, je
gaat scheiden: het zijn oorzaken waardoor je zomaar in de financiële problemen
kan raken. Het is zaak dat je dan niet in de kou komt te staan. Ook willen we het
taboe op schulden doorbreken. Daarmee willen we ervoor zorgen dat problemen
bespreekbaar worden en kunnen worden aangepakt voordat ze escaleren. Voor
Utrechters die tijdelijk of voor langere tijd zonder voldoende inkomen zitten, willen
we een sluitende aanpak van armoede en schulden. Zo ontstaat weer perspectief
om mee te kunnen doen in de samenleving.
D66 Utrecht wil:
-> Utrechters in armoede helpen bij het vinden van werk of tijdsbesteding
-> speciale aandacht voor mensen met een chronische ziekte of beperkingen
-> geen wachtlijsten en meer geld naar schuldhulpverlening
Armoede blijvend oplossen
We willen armoede zoveel mogelijk blijvend oplossen, door te helpen met het vinden
van werk of activiteiten. Mede dankzij D66 heeft Utrecht afgelopen jaren ingezet op
het bestrijden van armoede en zijn er meer ondersteuningsmogelijkheden gekomen.
Niet iedereen is op de hoogte van deze mogelijkheden, zoals de U-Pas waarmee
mensen in armoede toegang houden tot cultuur en sport. Het aanvragen van de
U-Pas moet makkelijker worden. We willen dat mensen beter geïnformeerd worden
en waar nodig ondersteund worden - zelfs directe hulp krijgen - bij het aanvragen.
Generieke kortingen voor ouderen willen wij ombuigen naar kortingen voor (oudere)
mensen die te maken met armoede. We willen ook meer aandacht voor mensen met
een chronische ziekte of beperkingen die te maken hebben met armoede.
Voorkomen van schulden
Betalingsproblemen zijn heel vervelend en kunnen veel stress opleveren. Dat je je post
niet meer durft open te maken bijvoorbeeld, omdat je je rekeningen niet kunt betalen.
En dat je het idee hebt dat je er alleen voor staat. Veel mensen weten niet dat de
gemeente hierin ondersteuning kan bieden. Dat moet beter. De toegankelijkheid van
schuldhulpverlening en de bekendheid van regelingen moet groter worden.
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We willen betalingsproblemen ook vaker voorkomen. Daarom willen wij meer en
snellere ondersteuning bij dreigende schulden. Dit vraagt ondersteuning bij het leren
van budgetvaardigheden en hulp bij administratie door professionals, maar vooral
ook vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Een goed gesprek over schulden is vaak
effectiever bij het bestrijden ervan, dan streng handhaven. Als er al sprake is van
(ernstige) armoede en schulden en mogelijk ook nog andere problemen spelen, is het
belangrijk dat ondersteuning als eerste de acute schuldenproblematiek aanpakt. Zo
wordt erger voorkomen. Bovendien is bewezen dat een dergelijke aanpak het meest
effectief is.
Pas als de acute financiële nood is opgelost, ontstaat ruimte voor mensen om andere
hulpvragen op te pakken en weer mee te gaan doen in de samenleving. Om meer
mensen met schulden te kunnen helpen moet de wachtlijst voor schuldhulpverlening
worden weggewerkt. Daarom willen wij het budget voor schuldhulpverlening verhogen.
De gemeente moet ook haar eigen rol kritisch bekijken: niet afgeloste schulden worden
door overheden immers vaak beantwoord met boetes en naheffingen die een verdere
stapeling van schulden tot gevolg hebben. Zo worden mensen alleen maar verder
in de problemen gebracht. De menselijke maat hierin moet terug, want de huidige
praktijk is voor zowel de schuldenaars als de overheid contraproductief. De proef
met het overnemen door de gemeente van problematische schulden van een groep
gemotiveerde jongeren willen wij voortzetten en bij succes uitbreiden. Zo bieden wij
hen weer een perspectief op een kansrijk leven.
Huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden moeten voorkomen worden.
Wij vinden het al helemaal onacceptabel dat gezinnen met kinderen en zwangere
vrouwen uit huis worden gezet. Buurtteams en woningcorporaties werken hierin
al samen, maar het melden van huurachterstanden door de corporaties aan de
buurtteams kan beter.
Extra aandacht voor kinderen in armoede
Kinderen die opgroeien in armoede verdienen gelijke kansen. Ouders van kinderen
die te maken hebben met armoede, zijn niet altijd in beeld bij de gemeente; dit zijn
namelijk niet altijd ouders met een uitkering. Het is belangrijk dat betrokkenen zoals
de Utrechtse buurtteams dit signaleren. Professionals die (multiprobleem)gezinnen
ondersteunen moeten goed op armoede en schulden letten. Dit geldt specifiek in
het geval van aanstaande ouders die te maken hebben met armoede en de stress
die voortkomt uit schulden; stress heeft immers bewezen nadelige consequenties
voor het (ongeboren) kind. Ook willen we aandacht voor kwetsbare jongeren die 18
worden en zelfstandig (gaan) wonen.
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1.4. Kansen voor vluchtelingen
D66 wil perspectief bieden aan mensen die gevlucht zijn naar Nederland. Wanneer
deze nieuwkomers Utrecht als (tijdelijk) nieuw thuis krijgen, willen wij vanaf dag
één werk maken van hun integratie in onze stad. Vanaf het moment dat mensen in
onze stad zijn, zijn ze Utrechters, met dezelfde rechten en plichten als iedereen.
D66 Utrecht wil:
-> dat Utrecht - en niet het Rijk - de zeggenschap heeft over inburgeringstrajecten en
de opzet van opvanglocaties
-> dat vluchtelingen vanaf dag één aan de slag gaan met taal en integratie
-> ongedocumenteerden opvang krijgen met bed, bad, brood en begeleiding
Uitgevlucht
D66 heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor goede opvang van asielzoekers
in Utrecht. Vluchtelingen die in Utrecht aankomen kunnen hier blijven om hun verdere
traject te doorlopen. Daarin gaan ze samen met bewoners uit de buurt vanaf dag
één aan de slag met taal en integratie. Zo hoeven ze niet continu naar verschillende
plekken in Nederland te verhuizen en krijgen ze de kans een band op te bouwen met
hun nieuwe buurt. Dat is goed voor de integratie én het draagvlak. Deze manier van
werken moet de kern blijven van het Utrechtse opvangbeleid.
Wat nog ontbreekt is een goede informatieportal (website en/of app) waar het voor
nieuwkomers in de voor hen relevante talen, duidelijk wordt wat je moet weten en hoe
je zelf je weg kunt vinden in Utrecht. Van werk tot gezondheid. De gemeente moet
hierin snel het voortouw nemen. D66 wil bovendien dat de gemeente meer regie krijgt
én neemt over het inburgeringstraject van vluchtelingen die een verblijfsvergunning
ontvangen en over de opzet van opvanglocaties.
Vanaf dag één aan de slag
De huidige asielprocedure zorgt voor een aanzienlijke periode van zinloos wachten. D66
biedt asielzoekers perspectief vanaf dag één en zet in op individuele integratietrajecten
die worden afgestemd met de inburgeraar. Dit biedt asielzoekers en statushouders
de kans om hun wachttijd zinvol te besteden. Daar profiteert de hele Utrechtse
samenleving van.
Alle asielzoekers wordt de kans geboden om vanaf dag één een programma te
volgen met formele taallessen, informele taalles via buddy’s en een introductiecursus
Nederlands burgerschap. Hierdoor maken migranten kennis met de Nederlandse taal,
cultuur en democratische waarden.
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Daarnaast ligt de focus in het integratietraject op het vinden van een passende
opleiding, passend werk of een combinatie van die twee. Voor de ene statushouder
past een stage- of studieplek beter, bij de ander helpt het bieden van de mogelijkheid
om een bedrijf te starten.
De gemeente werkt hierin zoveel mogelijk samen met Utrechtse initiatiefnemers en
met de Utrechtse onderwijsinstellingen en bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de
samenwerking met Plan Einstein en het project InclUUsion van de Universiteit Utrecht.
Integratieprogramma’s worden, waar mogelijk, zo opgezet dat alle inwoners van de
stad deel kunnen nemen of bij kunnen dragen.
Bed, bad, brood en begeleiding
D66 vindt het belangrijk dat in Utrecht niemand op straat op hoeft te slapen. In onze
stad leven naar schatting ongeveer 2600 mensen zonder verblijfsvergunning. Onder
meer vreemdelingen wiens vergunning is verlopen en uitgeprocedeerde asielzoekers.
Deze mensen hebben recht op ondersteuning met bed, bad, brood en begeleiding.
Hier moet ook de toegang tot medische en geestelijke zorg onder vallen.
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1.5. Een inclusieve stad
D66 vindt het belangrijk dat in Utrecht niemand op straat op hoeft te slapen. In
onze stad leven naar schatting ongeveer 2600 mensen zonder verblijfsvergunning.
Onder meer vreemdelingen wiens vergunning is verlopen en uitgeprocedeerde
asielzoekers. Deze mensen hebben recht op ondersteuning met bed, bad, brood
en begeleiding. Hier moet ook de toegang tot medische en geestelijke zorg onder
vallen.
D66 Utrecht wil:
-> dat Utrecht voorop loopt in de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking
-> dat mensen met een fysieke uitdaging een sleutelrol krijgen bij het toegankelijk
maken van bouwprojecten
Overal de Utrechtse Standaard voor Toegankelijkheid
Ondersteuning en zorg moeten goed op elkaar aansluiten voor mensen met een
verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. De administratieve lasten
voor ondersteuning en zorg zijn nu te hoog, deze moeten naar beneden. In 2016
heeft Nederland het Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Beperking van
de Verenigde Naties geratificeerd. Utrecht heeft daarom hard gewerkt aan een meer
toegankelijke stad. Mede dankzij D66 is de Utrechtse Standaard voor Toegankelijkheid
tot stand gekomen. Deze standaard schrijft voor hoe we bij gebouwen van de
gemeente omgaan met toegankelijkheid. D66 wil dat Utrecht voorop blijft lopen
met het doorvoeren van de stappen uit het VN-verdrag, om zo te bouwen aan een
toegankelijke stad voor iedereen. Ontwikkelaars in de stad blijven we uitdagen om te
bouwen en renoveren volgens de Utrechtse Standaard.
Meer denkkracht van ervaringsdeskundigen
Een belangrijk onderdeel van een toegankelijk Utrecht is dat we ervaringsdeskundigen
vroegtijdig laten meedenken bij het ontwerp of renovatie van bouwprojecten.
Recente voorbeelden zoals de renovatie van de Stadsschouwburg tonen aan dat
ervaringsdeskundigen in positieve zin het verschil kunnen maken. Dit geldt voor de
openbare ruimte en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook voor communicatie van de
gemeente. Naast gebouwen, moet de gemeente op verschillende terreinen zorgen dat
mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen: (openbaar) vervoer, sport,
cultuur, onderwijs en werk. Toegankelijkheid moet prioriteit hebben in de openbare
ruimte, ook tijdens verbouwingen en herinrichtingen.
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2. Onze groene toekomst
Utrecht moet een gezonde, groene, prettige omgeving bieden om te
leven en werken. Voor ons, maar zeker ook voor de generaties die
na ons komen. Daarom is het belangrijk dat we zuinig en zorgvuldig
met de stad omgaan en het milieu, de natuur en het groen koesteren.
Wij zien dat dit nog niet altijd gebeurt. Er is nog teveel verspilling en
vervuiling. Wij willen de stad daarom radicaal verduurzamen. Schonere
energievoorziening, zorgvuldiger omgaan met afvalstromen en meer
aandacht voor schone lucht.
Zo zorgen we ervoor dat Utrecht voldoet aan de afspraken van het
Energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs, maar ook aan een
afspraak met onszelf: het Utrechtse Energieplan. Daarin is de ambitie
vastgelegd om in 2030 klimaatneutraal te zijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze ambities haalbaar zijn als de gemeente
samenwerkt met bewoners, bedrijven, scholen, verenigingen en anderen
die met kracht en vernieuwing willen bijdragen aan onze groene en
schone toekomst.

2.1. Overal in Utrecht schone energie
Utrecht is koploper in Nederland als het gaat om zonne-energie. Toch is de energie
die in Utrecht wordt verbruikt nog grotendeels afkomstig van kolen en gas. We
hebben zelfs nog een fossiele energiecentrale binnen de gemeentegrenzen staan.
Het kan en moet dus nog veel beter. De afgelopen jaren heeft D66 hier vanuit
het stadsbestuur werk van gemaakt. In een Stadsgesprek hebben 165 Utrechters
voor de stad een Energieplan opgesteld om de overgang naar duurzame energie
mogelijk te maken. Om onze eigen energiedoelen te halen, willen we inzetten op een
slimme mix van alle duurzame energiebronnen die onze stad rijk is, bijvoorbeeld
zon, wind en aardwarmte. Zo zorgen we ervoor dat we niet meer afhankelijk zijn
van fossiele brandstoffen.
D66 Utrecht wil:
-> bestaande woningen snel verduurzamen en alle nieuwbouw ten minste
energieneutraal
-> van het gas af en kiezen voor duurzame energie
-> stadsverwarming schoon maken door gebruik van duurzame energiebronnen
-> grootschalige duurzame energieopwekking in de polder Rijnenburg en op andere
braakliggende terreinen en lege daken
Samenwerken en het goede voorbeeld geven
Bewoners en bedrijven lopen in de opmars van de groene groei vaak voor op de
gemeentelijke organisatie en regels. Wij willen dat de gemeente hierbij aansluit.
Daarnaast willen wij dat meer wordt geïnvesteerd in het succesvolle Energiefonds.
Daarmee kunnen ondernemers en organisaties makkelijker hun duurzame ambities
financieren in de vorm van leningen, garanties en deelnemingen. Voor de omslag
naar een klimaatneutrale stad is het zaak dat de gemeente de inwoners en bedrijven
van Utrecht meeneemt in het proces. Met heldere communicatie. Met voortvarende
samenwerking. En door zelf het goede voorbeeld te geven, bijvoorbeeld door zo snel
mogelijk de eigen panden te verduurzamen.
Alle nieuwbouw energieneutraal
Het doel is in Utrecht zoveel mogelijk schoon en zelfvoorzienend te worden
in energieverbruik. Dat betekent dat we van het gas af gaan, te beginnen bij alle
nieuwbouw die de komende periode plaatsvindt. Wij willen dat er geen woningen met
gasaansluitingen meer worden bijgebouwd. Alle nieuwbouw wordt wat ons betreft
energieneutraal of energiepositief; dat betekent dat woningen zichzelf kunnen voorzien
van energie, of zelfs als kleine energiecentrales kunnen werken om de omgeving van
energie te voorzien.

19

Minder energieverbruik, lagere woonlasten
Energie die je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken en ook niet te betalen.
Ruim een derde van alle energie in de stad wordt gebruikt door woningen. Veel
van de prachtige woningen in de binnenstad en de omliggende wijken zijn oud,
slecht geïsoleerd en verbruiken onnodig veel energie. Wij willen de bestaande
woningvoorraad snel verduurzamen naar gemiddeld energielabel B. Waar mogelijk
moeten bestaande woningen energieneutraal worden. Wij hanteren als uitgangspunt
dat de energiemaatregelen voor woningbezitters rendabel zijn. Daarom willen we
dat de gemeente het voor Utrechters heel simpel maakt om duurzame maatregelen
te nemen. Dat kan bijvoorbeeld via collectieve inkoop van duurzame energie of het
verstrekken van een woningabonnement. Hierbij betalen bewoners een prijs per maand
voor hun verduurzaamde woning én krijgen ze een lagere energierekening. Dankzij een
initiatief van D66 kunnen hiervoor beschikbare middelen worden aangewend binnen
het programma Utrechtse Energie. Om mensen te ondersteunen bij het vinden van de
beste energiemaatregelen voor hun woning, willen we de rol van energieambassadeurs
versterken. Met woningcorporaties willen we stevige duurzaamheidsafspraken maken
om hun kernvoorraad snel te renoveren richting Nul-op-de-Meter.
Schone stadsverwarming
Wij willen de energievoorziening in Utrecht klaar voor de toekomst maken. Het
Utrechtse netwerk van stadsverwarming is het oudste van Nederland en de warmte
hiervan is nog steeds afkomstig van vervuilende bronnen. Daarom willen wij de
stadsverwarming verduurzamen, door in te zetten op een mix van aardwarmte,
zonnewarmte en restwarmte. Om dit voor elkaar te krijgen, moet de gemeente de
handen ineenslaan met Eneco. Bewoners en bedrijven die zelf kiezen voor schone
alternatieven moeten eenvoudig van het stadswarmtenet af kunnen.
Vieze regels afschaffen
Het is vanwege ouderwetse, vieze regels van de gemeente nog vaak onnodig
ingewikkeld voor Utrechters om hun eigen huis te isoleren of zelf energie op te wekken.
D66 wil dat bewoners en bedrijven belemmeringen in regelgeving aan kunnen vechten
en dat eigen initiatief meer wordt beloond en gestimuleerd. We moeten af van vieze
regels in gemeentelijk beleid.
De technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar
in razend tempo op. Wat gisteren nog toekomstmuziek leek is vandaag al realiteit;
duurzame energie loont voor zowel bewoners als bedrijven. Wat morgen brengt weten
we nog niet. Dat vereist een open blik en een duurzaam energiebeleid dat zich niet
richt op specifieke technologieën - die kunnen immers weer achterhaald raken - maar
op doelstellingen. Zo houden we onze handen vrij om steeds opnieuw de beste keuze
te kunnen maken.
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Polder Rijnenburg als energielandschap
Niet iedere woning, ieder kantoorpand of iedere bedrijfsruimte in Utrecht kan
energieneutraal worden. Daarom is het belangrijk om ook een centrale duurzame
energievoorziening te ontwikkelen. D66 is groot voorstander van grootschalige
duurzame energieopwekking in de polder Rijnenburg. Windmolens zijn hierbij een
mogelijkheid. Daarbij vinden we draagvlak belangrijk. Wij willen dat de gemeente
de rol pakt van gebiedsregisseur, door met alle betrokken partijen te werken aan
een rendabele manier om hier energie te winnen en tegelijkertijd de functie van
recreatiegebied te versterken. Een zorgvuldig participatieproces met omwonenden,
ook uit andere gemeenten, is hierbij cruciaal.
Slim en schoon gebruik van daken en terreinen
Behalve de kansen die de polder Rijnenburg biedt, zijn er door de hele stad heen
genoeg braakliggende terreinen en lege daken van gebouwen en parkeergarages
die zich lenen voor energieopwekking. Wij willen dat het eenvoudiger wordt om deze
plekken aan te wenden voor de opwekking van zonne-energie.
Utrecht is mede dankzij de inzet van D66 al koploper op het gebied van zonneenergie, maar wij zien nog meer kansen. De daken van scholen zijn perfect geschikt
om vol te leggen met zonnepanelen. Dat gebeurt al op veel plekken, maar nog lang
niet overal. Wij willen dat de gemeente komende jaren iedere school in Utrecht actief
benadert, zodat straks zoveel mogelijk scholen zelf zonne-energie opwekken om te
verduurzamen. Dit is goed voor het milieu en voor de energierekening van de school
en geeft het goede voorbeeld aan de generaties na ons.
Verduurzaming is ook voor sportclubs interessant: uit cijfers van NOC*NSF blijkt dat
verenigingen hun energierekening tot wel 15% kunnen laten dalen als ze werk maken
van verduurzaming van hun accommodatie. Wij willen dat de gemeente dit stimuleert
door kennis, advies en financiële middelen ter beschikking te stellen.
Alle plekken in de stad waar schoon energie wordt opgewekt willen we verbinden via
het net (smart grid), zodat iedereen makkelijk energie kan leveren en afnemen. We
willen dat naast de opwekking van energie, ook de opslag van energie (bijvoorbeeld
met accu’s of koude-warmteopslag) een grotere rol krijgt in onze energievoorziening.
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2.2. Niet weggooien, maar
hergebruiken
We gebruiken in Utrecht behalve energie ook veel voedsel, spullen en (bouw)
materialen. Hiervoor zijn veel grondstoffen nodig en die zijn vaak schaars.
Bovendien gooien we veel voedsel en spullen ook weer weg. Daardoor verspillen
we onnodig veel. We zorgen zo ook voor vervuiling, want een groot deel van al het
afval wordt nog steeds verbrand. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit. We gaan hier
verandering in brengen.
D66 Utrecht wil:
-> dat de vervuiler betaalt in Utrecht
-> met Utrechters aan de slag om verspilling tegen te gaan
-> dat afval geld gaat opbrengen als grondstof
-> het goede voorbeeld geven door de gemeente duurzaam en circulair te laten
inkopen
Minder verspillen en vervuilen
Wij willen zorgen dat Utrechters zich beter bewust worden van hun afvalstromen en
zelf hun eigen verspilling tegengaan. Minder consumeren en vernietigen dus, en meer
hergebruiken. Zo voltooien we de circulaire economie. De meeste winst kan geboekt
worden in betere voorlichting richting bewoners en bedrijven.

Vaak is verleiden en vertellen al genoeg om bewoners en bedrijven bewuster te
maken van hun eigen consumptiepatronen en ze aan te moedigen hun gedrag aan
te passen. Zo willen we bijvoorbeeld aandacht vragen voor verantwoord gebruik van
zeer milieubelastende producten. We hanteren een uitnodigend vestigingsbeleid voor
bedrijven die zich richten op het repareren en hergebruiken van producten. Kleine
initiatieven als repair-café’s zien we graag in onze stad; ze zijn goed voor het milieu én
de werkgelegenheid.
Duurzaam inkopen en circulair bouwen
We vinden het belangrijk dat de gemeente zelf duurzaam inkoopt en daarmee het
goede voorbeeld geeft. Zo zorgen we er bovendien voor dat duurzame ondernemers
een belangrijkere rol krijgen in de inkoop van de gemeente, die jaarlijks 700 miljoen
euro bedraagt. Op dit moment is de ambitie om 10% circulair - met hergebruikt of
herbruikbaar materiaal - in te kopen. Dat vinden wij veel te weinig. Als het aan ons ligt
koopt de gemeente tenminste 50% van haar producten en diensten circulair in. Daar
blijft het niet bij; we blijven ook de komende periode streven naar 100% duurzame
inkoop.
Naast de gemeente is de bouw een belangrijke sector om circulair in te richten. Dankzij
D66 is de afgelopen periode geregeld dat bij alle bouwprojecten circulair bouwen als
norm wordt gehanteerd. Daar blijven wij nauwlettend op toezien.
Omgekeerd inzamelen van afval
De invoering van het nieuwe inzamelen - waarbij niet het restafval, maar de herbruikbare
materialen worden opgehaald - gaat nog niet overal vlekkeloos. Dit levert veel frustraties
en een vervuild straatbeeld op. Deze problemen moeten zo snel mogelijk opgelost
worden. Pas als het nieuwe inzamelen voor de meeste inwoners naar tevredenheid is
ingevoerd, willen we kijken naar effectieve aanvullende maatregelen om de afvalberg
te verkleinen. Hoe meer hergebruik, hoe beter.
In de praktijk blijkt het nieuwe inzamelen bij huishoudens het meeste effect te hebben.
Het maakt bewoners bovendien beter bewust van hun eigen afvalstromen en stimuleert
ze zelf ook duurzamer in te kopen. Om dit systeem overal in de stad tot een succes
te maken vinden we duidelijke communicatie met en betrokkenheid van inwoners zeer
belangrijk. Want als iedereen meedoet met afval scheiden, verdienen we als gemeente
meer aan grondstoffen en betalen we veel minder verbrandingsbelasting aan het
Rijk. Zo zorgen we samen voor een lagere afvalstoffenheffing per huishouden. Verder
willen we dat rond inzamelpunten goed wordt gemonitord, zodat we bijplaatsingen en
zwerfafval rond de containers aan kunnen pakken.
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2.3. Gezonde lucht in een groene stad
Utrecht is prachtig gelegen tussen het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug.
Rondom de stad genieten Utrechters van de mooiste landgoederen. Binnen de
stad koesteren we onze parken als de longen van onze stad, van Maximapark tot
Wilhelminapark. De singels, sloten, grachten en meren vormen de levensaders.
Doordat we de komende jaren fors groeien als stad is het voor ons een belangrijke
uitdaging om de leefomgeving aantrekkelijk en gezond te houden. Wij willen dat
alle Utrechters gezonde lucht kunnen inademen en op korte afstand van parken,
water en groenvoorzieningen wonen. Een gezonde en groene stad gaat daarnaast
op een humane manier om met alle dieren binnen de gemeentegrenzen.
D66 Utrecht wil:
-> het Utrechtse groen en water beschermen, met ruimte voor recreatie en evenementen
-> zelfbeheer door buurtbewoners van parken en groen eenvoudiger maken
-> gezonde lucht voor iedere Utrechter
Water en groen als recreatie
Veel stadsbewoners hebben zelf geen tuin of buiten. Daarom bieden het water,
de parken en groenvoorzieningen voor Utrechters een ideale gelegenheid om te
ontspannen. We willen daarom ruimte bieden voor recreatie, sport, festivals en
evenementen, waarbij we tegelijkertijd blijven waken over de kwaliteit van het groen
en water in onze stad. Buiten de stad gaan we terughoudender om met recreatie. Zo
beschermen we de natuur.
Wij willen dat de gemeente eigenaar wordt van het Merwedekanaal, dat nu nog in
handen is van de Rijksoverheid. Op die manier kunnen we dit belangrijke kanaal
voor de stad beter toegankelijk maken en krijgen alle gebruikers van het kanaal de
ruimte om er te wonen, sporten en recreëren. De financiering voor het herstel van
de oude singel is rond. Wat D66 betreft krijgen Utrechters snel het water daar terug.
Daarna willen wij de singel vanaf het station via de Leidse Rijn met het Merwedekanaal
verbinden. Zo versterken we het waternetwerk en maken we het mogelijk een heel
rondje Utrecht te varen.
Groen in zelfbeheer
Bewoners zijn de belangrijkste gebruikers van het groen in de openbare ruimte. Het
moet daarom makkelijker worden voor bewoners om parken en groen in de buurt
zelf in beheer te nemen, of hierin samen te werken met de gemeente. Wij willen
dat ook bedrijven dit ter hand kunnen nemen, altijd op basis van heldere afspraken
over de kwaliteit en toegankelijkheid van het groen en de openbare ruimte. Groen in
zelfbeheer zorgt voor meer betrokkenheid bij de buurt, draagt bij aan de kwaliteit van
het groen én bespaart de gemeente geld dat daardoor op een andere manier kan
worden ingezet.
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Gevolgen klimaatverandering opvangen
Het belang van groen in de stad reikt voor D66 verder dan ontspanning en genot.
Groen vervult ook een belangrijke functie in het opvangen van de gevolgen van
klimaatverandering. In de stad is het een stuk warmer dan daarbuiten en in de
toekomst zullen regenbuien zwaarder zijn dan nu. Hittestress en wateroverlast
vormen dan ook steeds vaker een probleem voor onze leefomgeving. Een boom van
enige omvang geeft evenveel verkoeling als 10 airco’s. Het weghalen van stenen en
het toevoegen van groen helpt bij het verkoelen van de stedelijke omgeving en het
opvangen van regenwater. Wij willen samen met bewoners plekken aanwijzen in de
stad om te ontstenen; niet alleen op de grond, maar ook in de vorm van verticale
tuinen en groene daken op gebouwen in de stad. Klimaatverandering moet ook een
overweging zijn bij alle ruimtelijke ontwikkelingen van de stad. Bouwen in Utrecht
hoort altijd klimaatadaptief te zijn.
Gezonde lucht voor iedere Utrechter
Iedere Utrechter heeft recht op zo schoon mogelijke lucht. De luchtkwaliteit is echter
nog steeds een groot probleem in Utrecht. De gezondheidsschade is groot en er
overlijden elk jaar mensen eerder door de schadelijke lucht die we inademen. Utrecht
voldoet op dit moment niet aan lokale, landelijke of Europese normen. Normen die
wat ons betreft eigenlijk niet ver genoeg gaan. Wij willen geen enkel risico nemen
met de lucht die we inademen. Iedere Utrechter heeft recht op zo schoon mogelijke
lucht. Daarom willen we dat het beleid gericht wordt op de strengere normen van de
Wereldgezondheidsorganisatie en hierin samen optrekken met de andere G4-steden.
Omdat de gemeente het goede voorbeeld dient te geven, willen wij dat het volledige
gemeentelijke wagenpark 100% uitstootvrij wordt. We gaan met de taxibranche in
gesprek om te komen tot een uitstootvrij wagenpark bij taxicentrales. Veel maatregelen
die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren zijn verkeersmaatregelen (zie ook hoofdstuk 4
van dit programma). Daarnaast vormt ook houtstook een oorzaak voor het vervuilen
van de Utrechtse lucht. Met een voorlichtingscampagne willen wij de bewoners van
Utrecht informeren over de schadelijke effecten ervan.
Diervriendelijke omgeving
Naast het welzijn van mensen wil D66 dat ook het welzijn van dieren beter wordt
beschermd. We zijn als mens niet alleen verantwoordelijk voor onze natuur en
leefomgeving, we moeten ook waken over het welzijn van dieren. Mede dankzij D66
is hier sinds 2014 voor het eerst expliciet aandacht voor.
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Zo is de gemeente een proef gestart om gemeentelijke gebouwen diervriendelijker te
maken en om diervriendelijke nieuwbouw te stimuleren. Ook geeft zij voorlichting aan
de inwoners van de stad over deze dieren en hoe hun leefomgeving bijvoorbeeld bij
een verbouwing beschermd kan worden. D66 juicht dit soort initiatieven toe en ziet
graag uitbreiding naar meer diersoorten die het moeilijk hebben in onze stad. In de
Omgevingsvisie die Utrecht de komende periode gaat opstellen willen we daarom niet
alleen uitgebreide aandacht voor de bescherming van mens, natuur en milieu, maar
ook voor dieren. Wij steunen bovendien de ambitie om de biodiversiteit in Utrecht te
verbeteren.

3. Ruimte om te wonen en te leven
Utrecht groeit, en hard ook. Die groei willen we in goede banen leiden,
door de beschikbare ruimte optimaal te benutten en te verdelen tussen
het groeiende aantal inwoners. Iedereen verdient immers een goede
plek om te wonen, werken en leven. Op die manier geven bestaande en
nieuwe Utrechters de ruimte om hun initiatieven, dromen en ambities
waar te maken.
De groei van de stad zorgt voor bedrijvigheid en levendigheid en biedt
ons de kans om te investeren in nieuwe voorzieningen. Uitdagingen zijn
er echter ook: door de toenemende drukte stijgt de vraag naar woningen
en daarmee ook de prijs. Wij willen dat in Utrecht voor iedereen een
betaalbare, passende en duurzame woning beschikbaar is. De groei
van de stad mag daarbij niet ten koste gaan van het groen in en om
onze stad. Daarom kiezen wij voor verdichting, niet voor uitbreiding.

3.1. Betaalbaar wonen
De groei van de stad vraagt op de eerste plaats om meer woningen. In Utrecht
verdient iedereen een betaalbare, duurzame en passende woning. De realiteit
is echter weerbarstig. Zelfs zonder de verwachte groei van de stad is er op dit
moment al een tekort aan woningen. Bovendien groeit het verschil tussen mensen
die het zich kunnen veroorloven om in Utrecht op een gewilde plek te wonen en zij
die dat niet kunnen. D66 wil dat wonen in Utrecht voor iedereen toegankelijk blijft.
Met meer mogelijkheden voor huishoudens met een middeninkomen. Daarom zijn
meer betaalbare huur- en koopwoningen een prioriteit de komende vier jaar.
D66 Utrecht wil:
-> dat wonen in Utrecht voor iedereen betaalbaar blijft
-> snel meer huur- en koopwoningen in Utrecht bouwen
-> dat er de komende periode meer studentenhuizen bijkomen
Betaalbare huur- en koopwoningen
Het tekort aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector heeft ervoor gezorgd dat
mensen inmiddels negen jaar lang moeten wachten op een sociale huurwoning.
Op zich zijn er genoeg sociale huurwoningen; die worden alleen bezet gehouden
door Utrechters die daar inmiddels eigenlijk teveel voor verdienen. Zij zouden graag
doorstromen naar een woning in de vrije sector, maar die zijn er onvoldoende. De
doorstroming op de woningmarkt moet de komende periode echt op gang worden
gebracht. Dat kan maar op een manier: er moeten meer middelhuurwoningen
gerealiseerd worden (waarbij de huur tussen €710 en €1000 per maand ligt). Dankzij
D66 is de situatie de afgelopen periode verbeterd, met nieuwe opgeleverde projecten
als Buenos Aires in Lombok en De Trip in Rotsoord, maar we zijn er nog lang niet. Ook is
er in Utrecht dringende behoefte aan meer betaalbare koopwoningen. D66 wil daarom
dat er in gebiedsplannen harde afspraken worden gemaakt met projectontwikkelaars
voor het bouwen en betaalbaar houden van huur- én koopwoningen. Voor ieder
nieuwbouwproject hetzelfde verplichte stadsbrede percentage sociale woningen
hanteren, is daarbij een achterhaalde manier van denken. Veel liever kijken wij naar
wat per wijk of buurt nodig is aan sociale huur, maar ook aan betaalbare huur- en
koopwoningen.
Eerlijke kans op een sociale huurwoning
Wij willen dat iedereen met een laag inkomen een eerlijke kans krijgt op een
sociale huurwoning. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten worden
opgeschoond. Er staan namelijk veel mensen op die niet meer op zoek zijn naar
een sociale huurwoning of er geen recht meer op hebben. Dit vertroebelt het maken
van zinvol beleid. Over het opschonen van de lijsten willen we dat de gemeente met
woningcorporaties afspraken maakt.
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Daarnaast willen wij dat 20% van de sociale huurwoningen die vrijkomen wordt verloot,
zodat er ook een eerlijke kans op een woning is voor mensen die door onvoorziene
persoonlijke of professionele omstandigheden ineens acuut woningzoekende in
Utrecht zijn geworden. Ten slotte willen wij dat de gemeente meer werk maakt van
het nakomen van haar verplichtingen om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te
huisvesten in sociale huurwoningen. Daarom zorgen we dat er sociale huurwoningen
komen in veel nieuw te ontwikkelen gebieden in Utrecht, zoals de Merwedekanaalzone.
Om te zorgen dat iedereen ook een gelijke kans heeft op zo’n woning, wil D66 dat
deze zoveel mogelijk door woningcorporaties beheerd worden.
Huren betaalbaar houden
Het betaalbaar houden van woningen in de vrije huursector is een aandachtspunt.
De gemeente moet, liefst samen met de andere grote steden en de Rijksoverheid,
onderzoeken hoe betaalbare huurwoningen ook betaalbaar blijven. Hierbij denken we
aan huurbescherming boven de 'aftoppingsgrens'. Met mensen die geen recht meer
hebben op een sociale huurwoning maar er nog wel in wonen, moeten bindende
afspraken gemaakt kunnen worden over het doorstromen naar een reguliere woning op voorwaarde dat deze woningen er zijn natuurlijk. Zo gaan we scheefwonen tegen
en maken we meer ruimte voor starters.
Meer studentenwoningen
Utrecht is dé studentenstad van Nederland. Voldoende studentenwoningen zijn daarbij
onmisbaar. Hoewel er de afgelopen jaren een flinke inhaalslag is gemaakt, is er nog
steeds behoefte aan meer studentenwoningen. Wij willen dat er de komende periode
meer studentenhuizen worden gebouwd en willen hier afspraken over maken met
woningcorporaties. Het gaat daarbij niet alleen om aantallen, maar ook om de kwaliteit
en locatie van de woningen. Ten slotte is een stevige aanpak van huisjesmelkers en
goede ondersteuning van het Huurteam onmisbaar in onze studentenstad.
Gemengd woningaanbod door de stad
Wij streven naar een gemengd woningaanbod door de hele stad. Dat vinden
wij belangrijk, omdat we er daarmee voor zorgen dat mensen met verschillende
achtergronden elkaar blijven ontmoeten en voorkomen dat buurten te eentonig worden.
Bepaalde wijken hebben onevenredig veel sociale huurwoningen; de gemeente
moet met woningcorporaties afspraken maken over de verkoop van het surplus. De
opbrengst kan worden gebruikt om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen in
andere wijken. Zo wordt de sociale huurwoningvoorraad evenwichtiger over Utrecht
verdeeld.
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Renoveren naar Nul-op-de-Meter woningen
Wij willen dat nieuwe en bestaande sociale huurwoningen Nul-op-de-Meter worden.
Zo zorgen we ervoor dat woningen zoveel mogelijk energieneutraal worden. Daarvoor
zijn op grote schaal aanpassingen nodig, zoals betere isolatie en zonnepanelen. Door
nu met woningcorporaties te kiezen voor grootschalige aanpassing, zorgen we ervoor
dat binnenkort niet alleen Utrechters met hoge inkomens zelfvoorzienend worden en
van het energienet afgaan, maar dat we dat gezamenlijk kunnen doen. Als we dit niet
doen, dan komt de rekening van het in stand houden van het energienet uiteindelijk
bij Utrechters met een kleinere portemonnee te liggen. Dat zou onrechtvaardig zijn.
Maatwerk in wonen
Wij willen meer maatwerk op de woningmarkt. Om efficiënt gebruik te maken van
de bestaande stad moeten leegstaande kantoorpanden op grotere schaal worden
omgebouwd tot woningen. Ook woningdelen en woningsplitsen moet eenvoudiger
worden, mits dit de leefbaarheid in de buurt niet aantast. D66 wil Utrechters
zoveel mogelijk in staat stellen om zelf hun huis te bouwen. Dat betekent: meer
ruimte voor zelfbouw, zoals huizen in collectief particulier opdrachtgeverschap
(CPO) en experimenten met innovatieve woonvormen, zoals co-housing en
ouderenwoongroepen. Om ook kleine projectontwikkelaars een kans te geven aan
de toekomst van Utrecht te bouwen, willen we grond vaker in kleine kavels gaan
uitgeven. We hebben ook oog voor de veranderende woonwensen van ouderen.
Zij willen steeds vaker zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Daarom zullen we meer
passende seniorenwoningen moeten bouwen.
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3.2. Stedelijke groei geeft kansen
In 2040 heeft Utrecht 425.000 inwoners. Op dit moment zijn er voor de huidige
340.000 inwoners ongeveer 150.000 woningen. Daar komen straks ruim 40.000
woningen bij. D66 vindt het belangrijk om deze groei op te vangen in de bestaande
stad en niet in het kostbare groen om de stad heen. Bovendien wordt de stad
zo een nog fijnere plek om te wonen en werken. Verdichten zorgt ervoor dat er
meer mensen binnen de bestaande stad kunnen wonen en dat er meer ontmoeting
en kruisbestuiving plaatsvindt. Woningen bouwen in de bestaande stad betekent
ook dat oude gebouwen vaker een tweede leven krijgen door herontwikkeling en
transformatie. Daarnaast zorgt het ervoor dat voorzieningen beter toegankelijk,
beter bereikbaar en beter betaalbaar worden, omdat er efficiënt met geld en ruimte
kan worden omgegaan.
D66 Utrecht wil:
-> de groei van Utrecht opvangen in de bestaande stad, niet in het groen
-> werk maken van voorzieningen in het nieuwe stadshart Leidsche Rijn Centrum
-> voldoende parken, plantsoenen en speeltuinen voor iedere Utrechter
Betekenisvolle en democratische Omgevingsvisie
Er gaat de komende periode veel veranderen in de manier waarop gebiedsontwikkeling
geregeld is. Bestemmingsplannen verdwijnen omdat er ruim 26 wetten, meer dan
60 algemene maatregelen van bestuur en honderden ministeriële regelingen op het
gebied van water, milieu, infrastructuur, bouwen en natuur zijn samengevoegd in één
Omgevingswet. Wij zijn blij met de Omgevingswet, omdat die het makkelijker maakt
om initiatieven de ruimte te geven. In plaats van te kijken naar waarom iets níét kan,
wordt straks gekeken naar hoe het wél kan. Daarmee ontstaat lokaal meer ruimte
om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken binnen de waarden die Utrecht belangrijk
vindt. In plaats van tientallen bestemmingsplannen komt er één Omgevingsvisie. Wij
willen dat deze visie in uitgebreide samenwerking met bewoners tot stand komt en
dat daarin nauwkeurig de waarden en kwaliteiten worden vastgelegd die wij in Utrecht
belangrijk vinden.
Een modern en stedelijk Stationsgebied
Na jaren vol verbouwingen beginnen de contouren van het nieuwe Stationsgebied
zich steeds duidelijker af te tekenen. De nieuwe OV-terminal is in gebruik genomen
en het Stadskantoor is niet meer weg te denken uit de Utrechtse skyline. Dankzij D66
wordt het Stationsgebied steeds mooier en moderner. De komende periode blijft de
gemeente hard werken aan het Stationsgebied. De grootste fietsenstalling ter wereld
is geopend en de Moreelsebrug wordt volop gebruikt. Wij willen dat er trappen naar
de perrons worden gemaakt aan de Moreelsebrug; dat ontlast het drukke Hoog
Catharijne en verdeelt de passagiersstromen evenwichtiger over het gebied.
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Aan de zuidkant moet het Stationsgebied en het Jaarbeursterrein beter worden
aangesloten op de nieuwe Merwedekanaalzone, zodat hier echt een goed bereikbare,
aantrekkelijke en levendige buurt ontstaat met een centrale plek voor creatieve
industrie, zoals de huidige VechtclubXL.
Leidsche Rijn als nieuw stadshart
Aan de westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal is de jongste wijk van Utrecht
uitgegroeid tot volwassen stadsdeel. Wij willen dat er volop aandacht blijft voor de
ontwikkeling van voorzieningen in het nieuwe stadshart Leidsche Rijn Centrum, met
daarbij speciale aandacht voor jeugdvoorzieningen. Het treinstation wordt wat ons
betreft een volwaardig OV-knooppunt met goede ontsluitingen per Intercity-trein en
op termijn mogelijk ook met snelle lightrail-verbindingen de stad in. Om Leidsche Rijn
heen liggen drie unieke dorpen die binnen de gemeentegrenzen vallen. Vleuten, De
Meern en Haarzuilens hebben een eigen dorps karakter en dat willen wij behouden.

Kwalitatieve hoogbouw
Wij willen niet alleen kwantitatieve groei, maar ook kwalitatieve groei. Dat betekent dat wij
toonaangevende architectuur belangrijk vinden. Wij willen het prachtige en historische
karakter van de binnenstad behouden, maar zien buiten de oude stad ruimte voor
meer hoogbouw. Vooral nabij OV-stations biedt hoogbouw een oplossing voor veel
ruimtelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in Leidsche Rijn, de Merwedekanaalzone of in
het Stationsgebied. In andere buurten zien wij daarnaast ook kansen om woningen
vaker te bouwen tot een hoogte van vijf of zes etages – in plaats van slechts één of
twee etages. Deze vorm van hogere bouw is in veel andere steden al gebruikelijk.
Groene groei in balans
Door duizenden extra woningen bij te bouwen in de bestaande stad, komen er
ook meer stenen in de stad. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende parken,
plantsoenen en speeltuinen voor iedere Utrecht beschikbaar blijven. Verdichten is wat
D66 betreft daarom niet hetzelfde als ongelimiteerd bouwen: de groei moet in balans
zijn. Daarom willen wij dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ook altijd groen en
water wordt toegevoegd, waarbij we zoveel mogelijk inzetten op het verbinden van
oude en nieuwe groenvoorzieningen. Voor de komende jaren heeft Utrecht genoeg
locaties in kaart waar gebouwd gaat worden. Wij willen dat nu ook al vooruit wordt
gekeken naar de plekken waar na 2030 gebouwd en herontwikkeld kan worden en
hoeveel woningen en andere functies daar gerealiseerd kunnen worden. De A12-zone
is een goed voorbeeld.
Levendige en leefbare buurten
Wij blijven oog houden voor de verschillende karakters van de Utrechtse buurten en
wijken. Diversiteit in de buurt zorgt voor ontmoeting tussen Utrechters met verschillende
achtergronden, dit moeten we in de groeiende stad koesteren. Functiemenging draagt
bij aan de levendigheid van een wijk en biedt nieuwe kansen voor eenzijdige buurten
of gebieden met veel leegstand. Door, naast wonen, ook andere functies mogelijk
te maken worden deze buurten aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder. Vaak hebben
buurtbewoners zelf hele goede ideeën om hun buurt te verbeteren. Initiatieven om de
omgeving levendig en leefbaar te maken juichen we toe.
D66 blijft zich inzetten voor maatwerk in buurthuizen en speeltuinen. We zien de
waarde van buurthuizen in zelfbeheer en zelfstandige speeltuinen; iedereen is gebaat
bij de energie die daarbij vrijkomt. D66 vindt het belangrijk dat er speeltuinen zijn
in alle wijken. Dit zijn de plekken waar kinderen kind en jongeren jong mogen zijn.
Bovendien fungeren speeltuinen als belangrijke ontmoetingsplek voor bewoners en
organisaties. In de meeste wijken hebben we voldoende buurthuizen en jeugdhonken,
maar we willen wel meer samenwerken met buurtorganisaties en laten onze stad
graag profiteren van de succesvolle aanpakken van Jongerenwerk Utrecht (JoU).
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Publieke panden in publieke handen
De gemeente bezit ruim 900 panden in Utrecht. Veel van deze gebouwen heeft de
gemeente niet nodig. De gemeente moet een deel van deze gebouwen verkopen,
zodat ontwikkelaars en woningcorporaties ze kunnen omvormen tot woningen. De
gemeente heeft ook een rol in het vinden van een plek voor initiatieven met een
maatschappelijke doelstelling. Dat is voor dergelijke initiatieven nu soms lastig,
vanwege de hoge huur- en koopprijzen van locaties. Maatschappelijke initiatieven
zouden geschikte panden van de gemeente tegen aantrekkelijke voorwaarden moeten
kunnen gebruiken of overnemen. De opbrengsten van verkocht vastgoed willen we
deels onderbrengen in een fonds, om dergelijke initiatieven te ondersteunen.

4. Utrecht schoon en slim
bereikbaar
Wij vinden het belangrijk dat Utrechters zich vrij kunnen bewegen. De
vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is immers een belangrijke
verworvenheid. Die vrijheid is alleen mogelijk in een schone, veilige
en bereikbare stad. Aangezien de economische voorspoed zorgt voor
toenemende verkeersdrukte, ligt hier een flinke uitdaging. Dat vraagt
om slimme en schone maatregelen op het gebied van mobiliteit en
bereikbaarheid.
Als iedereen de auto pakt, staan we voortdurend in de file, daalt de
luchtkwaliteit en ontstaan onveilige situaties. D66 is dé fietspartij. Wij
zetten in op de fiets als meer dan volwaardig alternatief voor vervoer in
de stad. Daarnaast verdienen ook voetgangers ruim baan.
De reistijd tussen steden onderling is de afgelopen decennia al
steeds korter geworden en de meeste winst in reistijd valt nu nog te
behalen bínnen de stad. Er is volop ruimte voor verbetering tussen OVknooppunten, woningen en kantoren.

4.1. Wij kiezen voor de fiets
In de stad is de fiets het meest geschikte vervoersmiddel: het is de snelste en de
meest gezonde manier om jezelf te verplaatsen. De opkomst van de e-bike zorgt
ervoor dat de fiets ook steeds vaker een aantrekkelijk alternatief wordt in het
woon-werkverkeer de stad in en uit. Om de fiets ruim baan te geven wil D66 meer
vrijliggende fietspaden en fietsstraten aanleggen, meer veilige en comfortabele
fietsenstallingen ontwikkelen en werken aan de verkeersveiligheid.
D66 Utrecht wil:
-> goede fietspaden tussen alle wijken van Utrecht
-> de fietser vaker groen licht geven bij kruispunten
-> comfortabele en veilige fietsenstallingen mét OV-fietsen bij OV-stations
-> scooters en snorfietsen verplaatsen naar de rijbaan
Meer vrijliggende fietspaden
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan aantrekkelijke fietsroutes in de stad. Voorlopige
kroon op dat werk is de nieuwe Dafne Schippersbrug, die een aantrekkelijke
fietsverbinding tussen Leidsche Rijn en de binnenstad heeft opgeleverd. Wat D66 betreft
blijven we de komende jaren werken aan de fietsverbindingen in onze stad. Zo willen
we doorgaan met de aanleg van rode fietspaden, omdat deze de aantrekkelijkheid,
snelheid en veiligheid voor fietsers verhogen. De fietsroute door de binnenstad van
het Centraal Station naar het Utrecht Science Park - een van de drukste fietspaden
van Nederland - willen we verder verbeteren. In het Stationsgebied zelf willen we
meer hoogwaardige fietsverbindingen. Daarnaast zijn de alternatieve Herenroute en
de fietsroute door de Nicolaas Beetsstraat toe aan een opknapbeurt. Door de stad
heen zijn ook talloze bruggen en tunnels die aantrekkelijker kunnen worden gemaakt
voor de fietser, zoals de Demkabrug en de Vechtbrug. Wij willen werk maken van al
die verbeteringen. Dat begint met een plan van aanpak. De gemeente moet op korte
termijn het initiatief nemen om dat plan - samen met haar partners - te ontwikkelen.
Het blijft bovendien niet bij de verbetering van bestaande routes in bestaande delen
van de stad. Ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten goed worden ontsloten.
Aanpak klein ongemak op fietspaden
Wij vinden dat veel fietsroutes er goed bijliggen, maar zien vaak nog veel klein ongemak,
zoals onnodige paaltjes, haakse bochten en onhandige putdeksels. Er zijn nog genoeg
fietsroutes die verbeterd kunnen worden. Nieuwe fietsroutes doorlopen altijd een
langdurig ontwerpproces, maar dat is voor de aanpak van deze kleine ongemakken
op bestaande fietspaden niet nodig. Wij willen hiervoor een apart budget vrijmaken,
zodat de gemeente de situatie snel kan verbeteren als bewoners daarom vragen.
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Groen licht voor de fiets
Wij kiezen voor de fiets. Dat betekent ook dat we de fietser niet onnodig willen laten
stilstaan. Wij willen daarom dat de fietser vaker groen licht krijgt bij kruispunten,
ongeacht het weertype. Verkeerslichten verwijderen kan ook een optie zijn, zolang dit
niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid. Zo kan iedereen beter doorfietsen en
maken we het nog aantrekkelijker om de fiets te pakken. Voor toeristen en mensen
van buiten de stad willen we daarnaast duidelijke bewegwijzering op de veelgebruikte
fietsroutes.
Meer comfortabele en veilige fietsenstallingen
Dankzij D66 heeft Utrecht de grootste fietsenstalling ter wereld gekregen en is de
afgelopen periode ook meer geld geregeld voor extra fietsenstallingen. De groei
van de stad vraagt nu om een vooruitziende blik. Wij willen daarom dat er nieuwe
stallingen worden ontwikkeld nabij OV-knooppunten, met volop ruimte voor het stallen
en laden van elektrische fietsen, bakfietsen en fietsen met kratjes. Ook bezoekers
van sportverenigingen, scholen, winkels en andere voorzieningen moeten meer
mogelijkheden krijgen om hun fiets veilig en makkelijk te stallen. Op plekken waar
witte fietsparkeervakken zijn, moeten fietsnietjes worden geplaatst.
Meer leen- en deelfietsmogelijkheden
Wij willen dat er meer inname- en uitgiftepunten komen voor OV-fietsen. Niet alleen
bij stations, maar door de hele stad heen. Het moet eenvoudig worden om de OVfiets op een andere plek in te leveren dan waar de fiets is opgehaald. Daarover kan
de gemeente samen met de NS afspraken maken. De OV-fiets is een succes, maar
wordt vooral gebruikt door forenzen en Nederlandse treinreizigers. Daarom zien wij
nog genoeg ruimte voor nieuwe leenfietssystemen in Utrecht die meer zijn gericht op
toeristen. De gemeente moet tijdig afspraken maken met de aanbieders van deze
fietsen om overmatige plaatsing in de publieke ruimte tegen te gaan.
Scooters van het pad af
Scooters en snorfietsen moeten worden verplaatst naar de rijbaan. Zo verbeteren we
de veiligheid van fietsers op het fietspad. Bestuurders van scooters en snorfietsen
moeten dan wat ons betreft wel een helm op. Utrecht moet die plicht invoeren, zo
gauw het Rijk daarvoor groen licht geeft.
Weesfietsen wegbrengen
Door de hele stad heen staan veel weesfietsen. Met gericht opruimacties zorgt de
gemeente ervoor dat deze af en toe uit het straatbeeld verdwijnen. Veel Utrechters
hebben thuis of op straat zelf een oude fiets waar ze eigenlijk vanaf willen. Bewoners
moeten daarom zelf makkelijker hun weesfiets kunnen wegbrengen. Hiervoor kan de
gemeente een weesfietsloket inrichten, bijvoorbeeld bij het fietsdepot. Zo houden we
met elkaar de straat schoon en kunnen we weesfietsen beter laten hergebruiken.
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4.2. Volop plek voor voetgangers
In discussies over verkeer wordt de voetganger nog vaak over het hoofd gezien. Wij
vinden lopen juist een slimme en schone manier om jezelf in de stad te verplaatsen.
Lopen is gezond en draagt eraan bij dat mensen elkaar ontmoeten. D66 wil daarom
volop plek en aandacht voor voetgangers.
D66 Utrecht wil:
-> meer ruimte voor voetgangers in de binnenstad
-> meer autoluwe en autovrije straten
-> aantrekkelijke wandelroutes en beter toegankelijke voetpaden
Voetgangersgebied uitbreiden
De oude stad binnen de singels stamt uit de middeleeuwen en is daarom van oudsher
al ingericht op de voetganger. De binnenstad is tegenwoordig echter te druk, met
auto’s en op enkele knelpunten ook met fietsers. Door het voetgangersgebied uit te
breiden krijgt de voetganger in de binnenstad de ruimte. Dat kan door meer ruimte
voor auto’s uit de binnenstad in parkeergarages te reserveren. Ook moeten er dan
meer parkeerplaatsen aan de rand van het voetgangersgebied worden gereserveerd
voor fietsers. D66 wil dat iedereen eenvoudig met de fiets naar de binnenstad en
voetgangersgebied komt.
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Autoluwe en autovrije straten
Wij willen meer straten in Utrecht autoluw en autovrij inrichten. In de beperkte
ruimte die de stad heeft, willen we zoveel mogelijk ruimte bieden aan fietsers en
voetgangers. Een voorbeeld is het verminderen van het aantal autoparkeerplaatsen
aan de Oudegracht, in ruil voor ruimte voor fietsparkeerplekken. Als bewoners zelf het
initiatief nemen om met draagvlak in de buurt hun eigen straat anders in te richten, moet
de gemeente daarbij een helpende hand verlenen. Ruimte geven aan de voetganger
begint met niet meer parkeren op plekken waar het niet passend is. Daarom wil D66
de parkeerplekken op het Janskerkhof opheffen.
Toegankelijke voetpaden
In de stad zijn fietspaden, busbanen en autowegen. Voetpaden zijn vaak het
sluitstuk van de inrichting van de openbare weg, terwijl juist zij een belangrijke rol
in de gebiedsontwikkeling horen te spelen. Nog te vaak houden voetpaden ineens
op, worden geblokkeerd door auto’s en fietsen of zijn simpelweg te smal of slecht
onderhouden. Wij willen daarom dat er bij ruimtelijke ontwikkelingen meer aandacht
komt voor aantrekkelijke en doorgaande wandelroutes en voetpaden. Wij streven
ernaar dat klachten van bewoners en bezoekers over knelpunten bij voetpaden
snel worden opgepakt. Specifiek voor mensen met een beperking is het belangrijk
toegankelijke voetgangersgebieden te hebben.
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4.3. Meer en beter openbaar vervoer
Naast de fiets en de voetganger draagt het openbaar vervoer voor een belangrijk
deel bij aan het beter ontsluiten van de stad op een schone manier. Met het
openbaar vervoer kunnen veel mensen zich op een comfortabele en veilige manier
door de stad verplaatsen. Bovendien kunnen we met goed openbaar vervoer
woongebieden beter verbinden met werkgebieden. Door de groei van de stad
wordt het de komende tijd nog belangrijker om met het openbaar vervoer meer
plekken in de stad te ontsluiten, trams en bussen vaker te laten rijden en deze voor
iedereen toegankelijk te houden.
D66 Utrecht wil:
-> een extra OV-knooppunt - bijvoorbeeld op het Utrecht Science Park - om het
Centraal Station te ontlasten
-> emissievrij openbaar vervoer in Utrecht
-> haltes, stations, bussen en trams toegankelijk voor iedereen, zeker voor mensen
met een beperking
Tweede OV-knooppunt
Utrecht heeft met het Centraal Station als enige grote stad in Nederland maar één
knooppunt voor het openbaar vervoer. Wij willen dat er minimaal nog één OVknooppunt bijkomt, om de routes van en naar het Centraal Station te ontlasten en de
vervoersstromen evenwichtiger over de stad te verdelen. Een tweede Intercitystation
op het Utrecht Science Park kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. We houden
de uitkomsten van de verschillende onderzoeken hierover scherp in de gaten.
Meer lightrail-verbindingen
Naast een of meerdere extra OV-knooppunten willen wij een fijnmaziger netwerk van
lightrail-verbindingen. Dat kan bijvoorbeeld door het tramnetwerk uit te breiden, te
onderzoeken of een metrolijn een zinvolle meerwaarde biedt in een stad als Utrecht,
of een combinatie daarvan te ontwikkelen. Grote kansen zien wij in een verbinding
tussen station Vaartsche Rijn via Papendorp naar Vleuten.
Emissievrij openbaar vervoer
D66 zet in op volledig emissievrij openbaar vervoer in Utrecht. Er rijden al elektrische
bussen, maar wij willen dat overal in Utrecht uitstootvrij gereden wordt. Met de
opkomst van waterstof als brandstof komen hiervoor meer oplossingen beschikbaar.
Wij willen dat Utrecht gaat experimenteren met deze en nieuwe innovatieve manieren
van emissievrij openbaar vervoer. Zo geven we verder invulling aan onze ambitie om
dé stad van gezond stedelijk samenleven te zijn.
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Toegankelijk OV waarborgen
De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is een groot goed. Voor veel mensen is het
openbaar vervoer daarbij een belangrijke schakel. Dat geldt zeker ook voor mensen
met lichamelijke uitdagingen, hulpmiddel, of taalbarrière. Haltes, stations, bussen
en trams moeten daarom optimaal toegankelijk zijn voor iedereen, ook bij tijdelijke
wijzigingen. Dat is op dit moment niet altijd het geval. D66 wil daarom dat waar nodig
aanpassingen worden doorgevoerd en de Provincie Utrecht ertoe bewegen deze
overweging in het vervolg op te nemen in tenders rondom het openbaar vervoer.
Alle belangrijke publieke voorzieningen moeten met OV bereikbaar zijn, in het bijzonder
kwetsbare voorzieningen als ziekenhuizen en verpleeghuizen. Specifiek voor ouderen
willen we de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de
stad verbeteren. In hetzelfde kader geven we vrijwilligers alle ruimte. De succesvolle
Buurt Mobiel in Overvecht, Tuindorp en Zuilen laat zien wat voor moois dat kan
opleveren.
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4.4. Het autogebruik vergroenen
Naast de fiets en het openbaar vervoer blijft ook de auto een belangrijke rol
innemen in het toekomstige mobiliteitsbeleid. De groei van de stad in combinatie
met een aantrekkende economie resulteert in meer auto’s. Snelle ontwikkelingen
in de markt in combinatie met strenge Europese regelgeving leiden gelukkig al tot
een snelle verschoning van het wagenpark. De emissievrije auto zien wij in Utrecht
daarmee als een schone toevoeging aan het verkeer. Als belangrijke uitdagingen
zien we vooral hoe we de bereikbaarheid kunnen verbeteren met al die extra auto’s
en de leefbaarheid in de buurten kunnen bewaken.
D66 Utrecht wil:
-> meer laadpunten voor elektrische auto’s en de mogelijkheid voor een
waterstoftankstation
-> het gebruik van deelauto’s, openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker maken
-> de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) aanleggen met verdiepte kruisingen
-> de milieuzone op termijn strenger maken voor diesels en uitbreiden naar vervuilende
scooters en brommers
Moedig elektrisch rijden aan
Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, willen we snel meer laadpunten
in de stad. Bij het aanleggen van autoparkeerplaatsen bij nieuwe woningen, wordt het
wat ons betreft het uitgangspunt dat er een laadpunt wordt geplaatst. Zo maken we
elektrisch rijden tot de nieuwe standaard. Ook willen we het experiment aangaan met
differentiatie van parkeertarieven, op basis van milieuprestatie.
Daarnaast willen we dat Utrecht andere technieken de ruimte geeft. Waterstof
is een goed voorbeeld. Wij vinden dat Utrecht als centraal gelegen stad een
waterstoftankstation mogelijk moet maken. Dat heeft een landelijk effect. Daarnaast
willen wij een sloopregeling voor auto’s op fossiele brandstof introduceren, in
combinatie met een aanschafregeling voor (de goedkoopste) elektrische voertuigen.
Als alternatief kunnen we gebruikers van de sloopregeling ook een fiets of een OVtegoed aanbieden, in samenwerking met vervoersbedrijven en fietshandelaren. In
andere steden is dit een bewezen succes.
Meer deelauto’s in de stad
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de beperkte ruimte in de stad, willen wij
het gebruik van deelauto’s aantrekkelijker maken. Zo willen wij dat bij nieuwbouw
de parkeernorm kan worden afgestemd op het gebruik van deelauto’s. Dat draagt
eraan bij dat ontwikkelaars geen torenhoge kosten meer hoeven te maken voor dure
ondergrondse parkeerplaatsen, omdat één deelauto in ruimtegebruik gelijk staat aan
drie auto’s. Zo stimuleren we indirect ook de bouw van nieuwe woningen. Wij zijn
voorstander van volledig elektrische deelautoconcepten en zien nog volop ruimte om
deze meer plek te bieden in Utrecht.
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Geen verbreding A27, leg de NRU snel aan
Wij blijven tegen de verbreding van de A27 buiten de bestaande tunnelbak. Verbreding is
niet nodig vanuit het perspectief van bereikbaarheid, brengt onherstelbare schade toe
aan kwetsbaar natuurgebied, en kost onnodig veel geld dat we beter kunnen investeren
in openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Wij zien veel liever dat de Noordelijke
Randweg Utrecht (NRU) snel wordt aangelegd, met ongelijkvloerse kruisingen. Mede
dankzij D66 is hier in 2017 €19 miljoen extra voor gereserveerd. Daarnaast willen
we op de gehele ring een maximumsnelheid van 80 km/u invoeren. Zo zorgen we
voor betere doorstroming, minder luchtvervuiling en minder geluidsoverlast. Wij willen
hierin samen met de Provincie Utrecht optrekken richting het Rijk.
Het regionale belang van deze maatregelen is niet te onderschatten. De gemeente moet
hierin, maar ook in andere mobiliteitsvraagstukken, zo nauw mogelijk samenwerken
met naburige gemeenten en provincie. Soms lopen de belangen uiteen, maar we
moeten blijven zoeken naar draagvlak voor slimme en schone maatregelen.
Stadsboulevards
De aanleg van de stadsboulevards zorgt voor enige overlast en het duurt even voor
de positieve effecten in zijn volledigheid merkbaar worden. Stadsboulevards zijn beter
voor de doorstroming en leefbaarheid van alle wijken. Wel willen wij dat de uitwerking
en aanleg van de stadsboulevards in de wijken nauwkeurig wordt afgestemd en
geëvalueerd met bewoners. Daarbij moet bijzondere aandacht gegeven worden aan
de verkeersveiligheid.
Milieuzone
De lucht die we in Utrecht inademen moet schoner. Dat betekent dat de concentraties
stikstofdioxide, (ultra)fijnstof en roetdeeltjes omlaag moeten. Idealiter rijdt in 2040
iedereen uitstootvrij, maar D66 wil niet zo lang wachten op schone lucht. De ervaring
in Utrecht en andere grote steden wijst uit dat de invoering van een milieuzone een
waardevolle tijdelijke maatregel is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarom wil
D66 de huidige milieuzone op termijn strenger maken voor diesels en uitbreiden naar
vervuilende (tweetakt) scooters/brommers. Een scooter of bromfiets stoot namelijk
vaak veel meer ongezonde stoffen uit dan een auto. De vergelijkbare zones in andere
G4-steden kunnen hierbij als voorbeeld dienen.
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Slim parkeren
Wij willen goede Park & Ride (P&R)-voorzieningen aan de rand van de stad, die
aansluiten op een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk. Daarnaast willen we
dat de P&R’s aantrekkelijker worden gemaakt, door deze uit te breiden met Park
& Bike, zodat je vanuit de auto snel kunt overstappen op de (OV-)fiets. In de meest
hoogstedelijke gebieden willen we dat er zoveel mogelijk ondergronds parkeren
mogelijk wordt gemaakt, om de schaarse openbare ruimte voor iedereen leefbaar,
mooi en toegankelijk te houden.
Lagere parkeernormen
Slim parkeren betekent ook slim omgaan met parkeernormen. Dit zijn regels die
ervoor zorgen dat bij het bouwen van woningen, kantoren of andere gebouwen ook
voldoende parkeerplekken worden aangelegd. Dit zorgt ervoor dat veel projecten die
financieel minder rendabel zijn moeilijker van de grond komen als er ook nog eens een
dure parkeeroplossing moet worden aangelegd. Wij willen daarom dat er in Utrecht
lagere parkeernormen worden gehanteerd op plekken die net zo goed per openbaar
vervoer bereikbaar zijn. Huurders en kopers van dergelijke panden maken dan geen
aanspraak meer op een parkeervergunning.
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Slimme en schone bevoorrading
Wij willen schone en slimme bevoorrading van de stad. Vervoerders en distributeurs
die volledig elektrisch rijden willen wij privileges geven op het gebied van venstertijden
en laad- en losplekken. Zij kunnen bijvoorbeeld voorrang krijgen op aantrekkelijke
plekken en mogen op aantrekkelijke tijden laden en lossen. Wij willen dat de
gemeente daarnaast zoveel mogelijk initiatief vanuit de samenleving ondersteunt om
de stadslogistiek schoner te maken.
Mobiliteitsmakelaar
Wij willen dat de gemeente meer doet om Utrechters uit de auto en op de fiets te
krijgen. Vooral voor het woon-werkverkeer valt hier nog een wereld te winnen. Wij
willen dat er een mobiliteitsmakelaar komt die met bedrijven het gesprek aangaat om
werknemers uit de auto te laten stappen en meedenkt over aantrekkelijke manieren
om ze op de (elektrische) fiets naar het werk te laten komen.
Blik op de toekomst
In de verdere toekomst zullen zelfrijdende auto’s steeds meer gemeengoed worden.
Wij willen dat er een fundamenteel onderzoek komt naar de kansen en uitdagingen
die deze ontwikkeling biedt. Hoewel D66 voorstander van deze technologische
ontwikkeling is, zien wij ook risico’s: extra verkeersbewegingen en een roep om meer
ruimte voor deze auto’s ten koste van voetgangers en fietsers. D66 streeft naar een
goede inpassing hiervan in het gemeentelijk beleid en staat voor toekomstvast verkeer
en vervoer. Wij willen slimme mobiliteitsoplossingen aanjagen.

5. Werken aan nieuwe groei
Wij willen bouwen aan een duurzame, toekomstbestendige economie
en groene groei. De omstandigheden zijn beter dan ooit; daar moeten
we gebruik van maken! We hebben een unieke kans om iedereen mee te
laten doen en het beste uit zichzelf te halen. De groei van de stad en de
toevlucht van innovatieve bedrijven en ondernemers maakt bovendien
dat er meer – en diverse – banen nodig zijn. Opleidingen moeten daar
optimaal op aansluiten, zodat iedereen vanuit de eigen talenten kan
meedoen. Zo creëren we een klimaat waarin iedereen profiteert van
het banenpotentieel en waarin de belangrijkste regionale sectoren
kunnen floreren. Als ondernemerspartij wil D66 uiteraard ook zorgen
voor een optimaal ondernemersklimaat, door regels weg te nemen en
door ondernemers, arbeidsmarkt en onderwijs met elkaar te verbinden.

5.1. Stimuleren van ondernemerschap
en innovatie
Onze stad staat bol van de kleine bedrijven en grote bedrijven, startups en bestaande
bedrijven, bedrijven die hier hun roots hebben en nieuwe toetreders. Allemaal
hebben ze een ding gemeen: ze hebben Utrecht tot thuisbasis gekozen, omdat ze
hier de kans hebben om hun ideeën en ambities te realiseren. Dankzij hen innoveert
en onderneemt Utrecht als nooit tevoren. Dat fantastische ondernemersklimaat
moeten we behouden en uitbouwen. Dat doen we door te stimuleren in plaats van
te beperken. Door kansen te bieden in plaats van drempels op te werpen. En door
keuzes te maken; we kunnen en hoeven niet overal sterk in te zijn, maar moeten
inzetten op de sectoren waar onze regio in uitblinkt.
D66 Utrecht wil:
-> Utrecht op de kaart zetten als dé stad van gezondheidsinnovatie en gezond stedelijk
samenleven
-> produceren op Lage Weide en Papendorp wat onderzocht en ontwikkeld is op het
Utrecht Science Park
-> investeren in een goed klimaat voor startende ondernemers; Utrecht wordt dé
start-up stad
-> de deeleconomie versterken, waarin Utrechters samen ontwikkelen en delen
De kracht van Utrecht
De sectoren waar we sterk in zijn, zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van meer
banen op alle niveaus: de gezondheidseconomie, duurzaamheid en energie, financiële
en zakelijke dienstverlening, slimme mobiliteit, creatieve industrie en gaming. Met
de hoogst opgeleide beroepsbevolking van Nederland is Utrecht de kennisstad bij
uitstek. Wij willen dat gemeente, bedrijven en kennisinstellingen als partners blijven
samenwerken aan versterking van de sectoren waar Utrecht goed in is. We willen
ook investeren in sectoren waar Utrecht een goede basis in heeft, maar nog in kan
groeien. Dat doen we door ruimte te bieden, regels te verminderen, waar nodig te
ondersteunen en samenwerking te stimuleren.
Het Utrecht Science Park aan de oostkant is met de grootste dichtheid van
kennisinstellingen in Nederland een belangrijke bron van banen en talent. Aan de zuiden noordwestkant van de stad bieden respectievelijk Papendorp en Lage Weide volop
kansen voor netwerken van bedrijven. En wat op de ene plek in de stad onderzocht
en ontwikkeld wordt, kan op de andere plek geproduceerd worden. Daarmee halen
en houden we een hele keten naar Utrecht, met banen op alle niveaus en bijpassende
opleidingen en omscholing. De inspanning die nodig is om de stad klimaatneutraal te
maken en het banenpotentieel daarvan is een goed voorbeeld.
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Qua winkelaanbod, detailhandel, MKB en horeca heeft Utrecht ook een gezonde
uitgangspositie. Onze aantrekkelijke binnenstad is met meer dan 50.000 banen een
enorme bron van werkgelegenheid. Ook nieuwe winkelgebieden in Utrechtse buurten
en wijken zijn banenmotoren.
Utrecht positioneren als stad van de gezondheid
We willen Utrecht op de kaart zetten als dé stad van gezondheidsinnovatie en gezond
stedelijk samenleven. Utrecht heeft sinds vele jaren een sterke infrastructuur op het
gebied van gezondheid en gezondheidszorg. De aanwezigheid van bijvoorbeeld het
UMCU, Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, TNO, het RIVM, NIVEL, bedrijven
in de gezondheidssector, diverse zorgverzekeraars en dienstverleners in de zorg,
maakt dat de hele keten aanwezig is. We zien al veel samenwerking op het Utrecht
Science Park en in de Utrechtse zorgsector en steeds meer samenwerking tussen
Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht. Die samenwerking is
cruciaal, want zo tillen we ons onderwijs, ons onderzoek en onze innovatie naar een
nog hoger plan. De gemeente kan hierbij een belangrijke rol spelen door netwerken
verder te faciliteren, publiek-private samenwerking te stimuleren en de ambities uit te
werken en uit te dragen van onze ‘stad van de gezondheidsinnovatie’.
Faciliteren van ondernemerschap
Ondernemers moeten kunnen starten en groeien, met heldere aanspreekpunten
binnen de gemeente en waar nodig met ondersteuning van de gemeente. We willen
het ondernemersloket vernieuwen, waarbij de gemeente initiatieven meer faciliteert
en actiever benadert. Ondernemers moeten de gemeente beter weten te vinden en
al hun zaken met de gemeente ook digitaal kunnen afhandelen. Regels en onnodige
vergunningen mogen ondernemerschap niet in de weg staan. D66 wil volop ruimte
geven aan experimenten en initiatieven van ondernemers.
Mede dankzij D66 is de afgelopen periode het Lokaal Economisch Fonds (LEF) in
het leven geroepen. Dit werkt als vliegwiel voor het aantrekken van bedrijvigheid en
werkgelegenheid in Utrecht. Het LEF functioneert goed, ook voor mensen die moeilijker
aan het werk komen. Dit fonds willen wij verder versterken. Wat D66 betreft komt er
meer ruimte voor gezamenlijke projecten van grote en kleine partners. Ook moet er in
het LEF ruimte komen voor het actief werven van bedrijven die passen in de ambities
van Utrecht. Het Ondernemersfonds, dat lokale ondernemers, vastgoedeigenaren en
sectoren verbindt, zetten wij ook na 2019 voort. D66 wil actief (blijven) vragen naar
behoeften van ondernemers, door ze op te zoeken en te betrekken in alle fasen van
beleid.
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Sociaal ondernemerschap en zzp
We willen sociaal ondernemerschap stimuleren. In de Social Impact Factory en via
Social Impact Bonds werkt de gemeente al samen met ondernemers aan stedelijke
programma’s. D66 wil dat de gemeente voorop loopt in het inkopen bij lokale partijen
en ondernemers. We zien bovendien steeds vaker dat lokale ondernemers een
gedeelte van de openbare ruimte adopteren, zoals een plantsoen of een park. We
willen ondernemers meer kansen geven op deze manier betrokken te zijn bij onze
omgeving.
Daarbij willen we specifiek aandacht voor zelfstandig ondernemers zonder personeel
(zzp’ers). Zelfstandigen kiezen vaak bewust voor hun vrijheid en zijn een belangrijke
kracht van de stad. We willen zzp’ers niet tegenwerken met regels, maar faciliteren.
Ruimte voor ondernemers in de wijk
Ondernemerschap heeft veel gezichten, die allemaal bij Utrecht horen. Ondernemerschap
zien we niet alleen bij grote bedrijven, maar juist ook bij buurtwinkels zoals de oude
of nieuwe groenteboer in de wijk. We willen kleinschalige bedrijvigheid op wijkniveau
stimuleren, met meer ruimte voor nieuwe mengvormen in horeca en detailhandel. De
gemeente moet daarbij een actief beleid ontwikkelen: waar stimuleren en ontwikkelen
we winkels en horeca en waar juist niet? De gemeente moet samen met ondernemers
gericht gebieden ontwikkelen en leegstand voorkomen. We willen regelvrije zones in
bepaalde straten en ruimte voor experimenten - bijvoorbeeld met een ‘lokale munt’
die in de wijk blijft.
Een goed klimaat voor startups
Utrecht kan zichzelf positioneren als startup-hub en investeren in een goed
startupklimaat. We willen een nieuw startupbeleid ontwikkelen, om de kansen te
benutten die nieuwe startups bieden voor bewoners en werkgelegenheid. D66 wil
nieuwe oplossingen blijven zoeken om ook fysieke ruimte te kunnen (blijven) bieden
aan startups. Nu er door economische groei minder vrijstaande panden beschikbaar
zijn, wil D66 kijken naar (gedeelde) ruimtes voor startups - bijvoorbeeld op basis van
time sharing - en hierin bemiddeling en ondersteuning bieden. Ook voor scaleups
(start-ups die aan het doorgroeien zijn) willen we voldoende huisvesting bieden en
een gezamenlijke plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. Een
goed voorbeeld van een mogelijke plek is Lage Weide.
Versterken deeleconomie
D66 wil de deeleconomie versterken, waarin Utrechters samen ontwikkelen en delen.
Dit is de economie van mensen onderling, waarbij de gemeente kan faciliteren dat
bewoners, initiatieven, zzp’ers en organisaties elkaar vinden. Bedrijven als Peerby en
Helpling zijn een verrijking voor de economie, zolang de regelgeving meegroeit en een
gelijk speelveld ontstaat met meer traditionele bedrijven.
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5.2. Werk maken van nieuwe banen
Utrecht heeft er de afgelopen jaren meer dan 10.000 banen bijgekregen en de
werkloosheid is gedaald. De economische groei maakt het mogelijk om nog
meer mensen aan een baan te helpen. Dat moet, want het aantal banen moet
meegroeien met de bevolkingsgroei in onze stad. De arbeidsmarkt is ondertussen
volop in ontwikkeling: Sommige banen zullen verdwijnen, nieuwe banen komen
daarvoor terug. Dit zorgt voor een mismatch, omdat onze beroepsbevolking hier
niet altijd op voorbereid is. We willen daarom niet alleen inzetten op meer banen,
maar ook diverse banen voor verschillende opleidingsniveaus en achtergronden.
De gemeente kan dit faciliteren door werkgevers bij elkaar te brengen en een brug
te slaan naar het onderwijs. Het is ook deze collegeperiode onze ambitie om als
Utrecht van de grotere steden de laagste werkloosheid te hebben.
D66 Utrecht wil:
-> de Utrechtse economie klaarmaken voor de toekomst, met banen voor alle
opleidingsniveaus en achtergronden
-> bedrijven die sterk zijn in logistiek en productie naar Utrecht halen
-> mensen die nu niet werken omscholing bieden naar groeisectoren als zorg, ICT en
onderwijs

Klaar voor de banen van de toekomst
Veranderingen in de wereld om ons heen volgen elkaar in razend tempo op. De aard
en manier van werken, technologische doorbraken en economische ontwikkelingen
vragen om een beroepsbevolking die daarin meebeweegt. We doen straks minder
werk met meer mensen en werken op andere tijden. Die uitdaging kunnen we alleen
aangaan met goede samenwerking tussen bedrijven, organisaties en gemeente
en een betere aansluiting tussen alle niveaus van onderwijs en arbeidsmarkt. D66
wil nog beter kijken naar wat we al in huis hebben in Utrecht. Welke vaardigheden,
competenties en kwaliteiten heeft onze beroepsbevolking? Wat wordt er door bedrijven
gevraagd en wat verwachten we in de toekomst? Wij willen nu slimme keuzes maken
om de Utrechtse economie toekomstvast in te richten, met een diversiteit aan banen
voor alle opleidingen en achtergronden. Zo zorgen we ervoor dat er straks ook voor
nieuwe bewoners en generaties genoeg passend en uitdagend werk is. D66 wil hierbij
actief aan werkgevers aan ondernemers vragen wat ze nodig hebben. We willen een
onderzoek naar de benodigde kwaliteiten van onze beroepsbevolking en van daaruit
samen met werkgevers een Utrechtse strategie en investeringsagenda ontwikkelen.
Op basis daarvan kan de gemeente ook met het onderwijs in gesprek over een
passend curriculum.
Meer banen voor mensen met een beroepsopleiding
Utrecht kent een groeiend aantal werkzoekenden onder mensen met een
beroepsopleiding. Zij verdienen onze aandacht. Op de Utrechtse arbeidsmarkt is
sprake van verdringing, zo blijkt ook uit de Utrechtse Arbeidsmarktmonitor. Doordat er
veel hoogopgeleide mensen in de stad wonen, vervullen die ook banen voor mensen
met een beroepsopleiding. Iedereen, ongeacht opleiding, verdient perspectief op een
baan in onze stad. We zullen bijvoorbeeld banen in productie en logistiek moeten
behouden en stimuleren. Productiebedrijven en logistiek hebben het moeilijk in
Utrecht, zeker door de druk op ruimte voor woningen. D66 wil daarom dat we fysiek
ruimte behouden voor productie en logistiek en ons best doen om bedrijven naar
Utrecht te halen die hierin sterk zijn. Een interessante ontwikkeling is dat de afgelopen
periode weer productiebanen naar Utrecht zijn gehaald, onder meer vanuit China.
Utrecht heeft een groot tekort aan ICT’ers. We willen kijken naar de mogelijkheden om
mensen die nu niet aan het werk zijn om te scholen naar de ICT. Juist door meer inzet
op ICT kunnen we bouwen aan een slimme stad die meer ICT’ers trekt.
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5.3. Meer kansen via werk en inkomen
Wij willen dat alle Utrechters mee kunnen doen en zich kunnen bekwamen in een
vak waar ze goed in zijn. Wanneer iemand moeite heeft met het vinden van werk,
moet de gemeente maatwerk bieden om hem of haar zo snel mogelijk weer aan
het werk te krijgen. In de tussentijd moet de bijstand eenvoudig georganiseerd
worden. We willen ook dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt
een arbeidsritme op te bouwen. Bijstand moet een springplank zijn en niet een
moeras waar mensen in verzanden. Dit vraagt een zo goed mogelijke match tussen
beschikbare banen bij (lokale) werkgevers en werkzoekenden. We willen een goede
aansluiting tussen het onderwijs en de Utrechtse arbeidsmarkt, door middel van
voorlichting, studiebegeleiding en het aanbieden van passende stageplaatsen. De
gemeente moet hierbij voorop lopen.
D66 Utrecht wil:
-> regelarme bijstand, zodat langdurig werkloze Utrechters niet belast worden met
overbodige regels
-> kansen voor jong en oud op de arbeidsmarkt
-> kansen creëren voor laaggeletterden en mensen die een chronische ziekte of
beperking hebben
Eigen regie over re-integratie
Utrechters moeten zelf regie kunnen voeren over hun re-integratietraject.
Werkzoekenden die zich melden bij de gemeente moeten op maat voorlichting en
training krijgen over hoe ze hun zoektocht het beste kunnen aanpakken. We willen dat
er gezocht wordt naar flexibele oplossingen, zoals tijdelijk of parttime werk. Hiertoe
moet beter worden samengewerkt met het UWV, sociale werkplaatsen, uitzendbureaus
en bedrijven. Als het langere tijd niet lukt om te werken, willen we actief meezoeken
naar andere manieren om mee te kunnen doen. Wij willen werkzoekenden nog meer
faciliteren om andere initiatieven te ontplooien, opleidingen te volgen of vrijwilligerswerk
te doen waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten. Om
de best passende en meest efficiënte maatwerkoplossing te kunnen kiezen, moet
de gemeente ruim gebruik kunnen maken van re-integratiebudgetten. Hierbij willen
we mensen die laaggeletterd zijn actief begeleiden en ondersteunen in hun digitale
vaardigheden. Gemeentelijke informatie, formulieren en instructies op het gebied van
werk en inkomen moeten begrijpelijk en toegankelijk zijn.
Regelarme bijstand
Wanneer mensen langdurig geen werk hebben, willen we ze niet onnodig belasten
met regels. Wij denken vanuit vertrouwen en wat mensen kunnen. D66 wil dat Utrecht
verder bouwt aan de regelarme bijstand. In plaats van de huidige – meer dwingende
– re-integratietrajecten met een uitkering op bijstandsniveau, wil de gemeente vaker
een meer zelfsturend traject met een lagere uitkering, gecombineerd met het recht
deze met werk aan te vullen tot bijstandsniveau.
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Dit betekent werk met behoud van uitkering voor een bepaalde periode, zonder dat
mensen erop achteruitgaan als bijverdienen niet lukt. D66 wil ook dat mensen met
een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming
op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering.
Meer perspectief voor ouderen
Steeds meer mensen tussen de 50 en 67 jaar zoeken een baan. Het perspectief voor
50-plussers op een baan is niet altijd goed. Ook kan er verborgen werkloosheid onder
ouderen spelen, bijvoorbeeld mensen voor wie een baan in loondienst er niet meer
inzit en die daarom als zzp’er werken. Wij willen meer aandacht voor nieuwe kansen
voor ouderen op de arbeidsmarkt. De gemeente kan vooroordelen proberen weg te
nemen en ondernemers stimuleren om ouderen aan te nemen.
Extra aandacht voor jeugdwerkloosheid
Jeugdwerkloosheid verdient speciale aandacht. Het vinden van een stage of werk
is voor sommige groepen jongeren een grote uitdaging. Ook spelen voor sommige
jongeren bijkomende vragen rondom schulden. Wij vinden het belangrijk dat we deze
jongeren praktisch blijven ondersteunen bij de (sollicitatie)vaardigheden die dit vraagt.
Om jongeren zo goed mogelijk op een succesvolle en zelfstandige toekomst voor
te bereiden, willen wij ze waar mogelijk stimuleren zich verder te scholen. De keuze
voor een opleiding sluit niet altijd aan op de arbeidsmarkt. Daarom willen we meer
informatievoorziening op het MBO en meer gelegenheid voor stages; niet alleen om
ervaring op te doen maar ook om kennis te maken met beroepen. Wij willen meer
ontmoetingen organiseren tussen ondernemers en jongeren en werkervaringsplekken
stimuleren.
Meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Chronische ziekte, een beperking of laaggeletterdheid zijn factoren die kunnen leiden
tot een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen meer kansen creëren voor
mensen die hiermee te maken hebben. Dit is primair een taak voor de gemeente. We
willen werkgevers stimuleren mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Voor
mensen die dat nodig hebben, blijft de gemeente passende werkplekken bieden,
op een beschutte voorziening met de benodigde ondersteuning. Waar mogelijk
proberen we indicaties te versimpelen. Mensen moeten zoveel mogelijk keuze krijgen
in hun dagbesteding; een zinvolle dagbesteding is van essentieel belang om mee te
kunnen doen in de samenleving. We willen ook voldoende kansen blijven bieden voor
kwetsbare mensen voor wie werken een te grote uitdaging is. Dat kan door in te zetten
op vrijwilligerswerk, ontmoeting en activering. We willen wachtlijsten hierin tegengaan
en meer investeren in (informele) initiatieven die nieuwe kansen voor ontmoeting en
activering bieden.
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5.4. Utrecht op de kaart
Utrecht is het kloppend hart van een van de meest competitieve regio’s van Europa.
We willen voortbouwen op deze goede positie, met meer regionale, Europese
en internationale economische samenwerking. D66 wil het vestigingsklimaat
versterken voor alle soorten bedrijven en vooral voor innovatieve, duurzame
bedrijven die bij Utrecht passen en zich echt verbinden met onze stad. We
hebben hiervoor een goed startpunt, met onze werknemers, goede ligging en
bereikbaarheid, veel (hoofd)kantoren, goede dienstverlening en onze binnenstad
als visitekaartje.
D66 Utrecht wil:
-> voortbouwen op de goede positie van Utrecht met meer regionale en Europese
economische samenwerking
-> het vestigingsklimaat versterken voor alle soorten bedrijven, met name innovatieve,
duurzame bedrijven die bij Utrecht passen
-> faciliteiten voor expats uitbreiden
Meer regionale samenwerking
Ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid gaan over onze gemeentegrenzen
heen. Daarom vinden we regionale samenwerking heel belangrijk. Utrecht heeft het
potentieel zich te ontwikkelen van provinciestad tot een regionale hoofdstad van
Europees belang.
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Mede dankzij D66 wordt binnen de Economic Board Utrecht ingezet op samenwerking,
kennisdeling en talentontwikkeling tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
We willen blijven investeren in regionale economische ontwikkeling, waardoor bedrijven
in de regio kunnen doorgroeien. Binnen de Randstad willen we meer samenwerken
met de andere grote steden, waarbij we inzetten op ieders kracht en onderscheidend
vermogen. Ook op Europees niveau blijven we inzetten op samenwerking en profilering
van onze regio. Utrecht en haar kennispartners zijn al sterk vertegenwoordigd in
Brussel. We willen vooroplopen in Europese kennis- en innovatieprogramma’s en de
mogelijkheden van Europese subsidies maximaal benutten.
Internationalisering en expatfaciliteiten
D66 zet in op internationalisering van bedrijven en organisaties in Utrecht. D66 wil
dat de gemeente investeert in handel- en exportbevordering en kennisuitwisseling.
Voortbouwend op recente succesvolle handelsmissies naar bijvoorbeeld Duitsland en
Taiwan, moet de gemeente handelsbevorderende maatregelen stimuleren en gerichte
missies organiseren naar regio’s die goed passen bij het karakter en de economie van
Utrecht. Ook hier kunnen we met de andere steden in de Randstad optrekken.
We zijn trots dat er een grotere internationale school komt, die ook de positie van
het Utrecht Science Park versterkt. Andere expatfaciliteiten willen we gebiedsgericht
uitbreiden, waarbij we kijken wat welke wijk nodig heeft, met een belangrijke focus op
het Utrecht Science Park.
Global Goals for Sustainable Development
Utrecht is een van de zogenaamde Global Goals Cities. Dit betekent dat Utrecht
zich extra inzet voor de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals for
Sustainable Development) van de Verenigde Naties (VN). Wij zijn hier trots op, vooral
omdat Utrecht is uitgeroepen tot de ‘Meest inspirerende Global Goals-gemeente’.
Utrecht boekt grote resultaten en slaagt erin veel verschillende partijen actief te
betrekken. D66 is hier trots op en wil dit blijven doen, door ondernemers en bewoners
nog meer te betrekken.
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6. De bruisende stad
Voor ons is cultuur een inspiratiebron voor iedereen, geen hobby of
luxegoed voor enkelen. Kunst en cultuur geven Utrechters de ruimte
om zichzelf te ontplooien. Ze vormen ook de zuurstof voor een open
samenleving. De gezellige horeca, de vele evenementen en festivals die
worden georganiseerd en het rijke culturele aanbod maken dat steeds
meer mensen in Utrecht willen wonen. Utrecht kan niet alleen profiteren
van de prachtige historie van onze stad. Wij profileren ons meer en meer
als stad waar het gebeurt. In Utrecht kan het tegelijk: het koesteren van
het verleden én het aanjagen van vernieuwing en experiment. Utrecht
is óók een echte sportstad, met ongekend veel sportende bewoners en
een rijk verenigingsleven. De stad is er levendig door, en veel Utrechters
ontmoeten elkaar op deze manier. Dit alles zorgt er niet alleen voor dat
steeds meer mensen in Utrecht willen wonen, maar onze levendige stad
trekt ook meer en meer bezoekers uit binnen- en buitenland.

6.1. Kunst en cultuur voor iedereen
Kunst en cultuur maken Utrecht een aantrekkelijke stad. Sinds 2013 is het culturele
aanbod in Utrecht vergroot, terwijl de gemeentelijke subsidie per inwoner lager
ligt dan in vrijwel alle andere grote Nederlandse steden. In Utrecht gaan we dus
efficiënt om met onze middelen: iets om trots op te zijn. Nu Utrecht verder groeit,
moet het cultuurbudget omhoog. Zo houden we het culturele aanbod hoogwaardig,
breed en toegankelijk voor alle Utrechters.
D66 Utrecht wil:
-> het Utrechtse erfgoed beschermen en waar nodig een nieuwe bestemming geven
-> kinderen kennis laten maken met cultuur
-> het culturele aanbod en de amateurkunst in alle Utrechtse wijken verder ontwikkelen
Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed vertelt het verhaal van ons verleden en onze omgeving en is een
inspiratiebron voor het heden. Om onze geschiedenis levend en actueel te houden,
is het belangrijk dat erfgoed op moderne wijze wordt behouden en onderhouden, en
dat het toegankelijk blijft. Erfgoed houd je het beste levend door het te gebruiken. We
houden daarom niet vast aan oude functies van panden als deze niet meer relevant
zijn, maar geven panden met respect voor hun historie een nieuwe bestemming.
Cultureel aanbod
Utrecht heeft een veelzijdig en aantrekkelijk cultureel klimaat. Zowel nationaal als
internationaal zet Utrecht zichzelf hiermee op de kaart. In de afgelopen jaren heeft
Utrecht haar positie als filmstad verstevigd. Door het Nederlands Film Festival, maar
ook door de vele bioscoopzalen die de stad erbij heeft gekregen. De stad is daarnaast
befaamd om de vele podia en podiumkunsten: niet alleen door onze Stadsschouwburg
en TivoliVredenburg, maar juist ook door kleinere, kwalitatief hoogstaande initiatieven
zoals het Holland Baroque Ensemble en Tweetakt. De Utrechtse musea dragen bij
aan het bewaren en tonen van het heden en verleden van de stad.
De afgelopen jaren heeft D66 zich al ingezet voor het beter bekend maken van het
Utrechtse culturele aanbod. Dankzij de komst van een Utrechtse filmcommissioner is
het aantal films dat in Utrecht wordt opgenomen bijvoorbeeld gestegen. D66 wil in
de komende jaren de culturele sector graag blijven ondersteunen waar het kan, en
tegelijkertijd de sector aanmoedigen met elkaar verbindingen aan te gaan.
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Cultuureducatie
D66 wil alle Utrechtse kinderen kennis laten maken met cultuur. Ook als zij dat van huis
uit weinig meekrijgen. Door kunst te maken of te ervaren ontwikkel je je verbeelding
en leer je dat er andere manieren van kijken zijn dan die van jezelf. Utrechtse scholen
hebben nu al maximaal de ruimte om cultuureducatie op hun leerlijn aan te laten
sluiten, maar wensen, mogelijkheden en middelen zijn niet altijd goed op elkaar
afgestemd. Het ontbreekt scholen vaak aan geld en kennis. Het coördinatiepunt
Cultuur & School Utrecht doet fantastisch werk door culturele instellingen en scholen
samen te brengen. In Leidsche Rijn laten de Cultuurcampus en Cultuur19 zien dat
samenwerking heel goede resultaten oplevert. Omdat cultuureducatie zowel tijdens als
na schooltijd plaatsvindt, zien wij ruimte voor verschillende aanbieders. De gemeente
moet in samenwerking met de onderwijssector en het culturele veld voor de volgende
Cultuurnota (2021) een langetermijnvisie op cultuureducatie in Utrecht ontwikkelen.
Culturele infrastructuur
Utrecht is voor veel mensen met een creatief beroep een aantrekkelijke stad om zich
te vestigen. Het Utrechtse beroepsonderwijs levert daarnaast ieder jaar veel nieuwe,
creatieve ondernemers af, die de stad vooruit helpen met hun innovatieve ideeën.
Dit wil D66 blijven ondersteunen door de lokale culturele infrastructuur te verbeteren.
Voor alle niveaus waarop cultuur wordt beoefend moeten genoeg zalen zijn om te
oefenen en uit te voeren. Creatieve broedplaatsen zijn een belangrijke schakel in
talentontwikkeling. Daarom wil D66 het behoud van creatieve broedplaatsen in de stad
garanderen en daar waar er behoefte aan is, uitbreiding van deze plekken mogelijk
maken. Ook voor initiatieven zoals Kytopia moet in Utrecht ruimte zijn. Hier is niet
alleen het professionele culturele veld bij gebaat; beoefenaars van amateurkunsten
profiteren mee.
Aan de financiële kant van de culturele infrastructuur, de vierjaarlijkse cultuurnota,
ziet D66 in toenemende mate een spanning tussen het bewaken van continuïteit en
het mogelijk maken van vernieuwing. D66 gaat daarom voorop in het zoeken naar
verbeteringen in de cultuurnotasystematiek. Met de ontwikkeling van een culturele
visie op de stedelijke regio Utrecht ontdekken we nieuwe kansen en kunnen we frictie
en verstarring voorkomen. D66 wil een onderzoek naar de invoering van een Utrechtse
Basis Infrastructuur-variant.
Wij nemen de Fair Practice Code op in de subsidievoorwaarden voor culturele
instellingen. Hiermee regelen we goed werkgever- en opdrachtgeverschap in de
culturele sector en verbeteren we de arbeidsmarktpositie van culturele professionals.
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Amateurkunsten
Amateurkunsten bieden mensen niet alleen de kans om zich te ontwikkelen; ze hebben
ook een belangrijke sociale functie. Daarom wil D66 zich vooral in de wijken blijven
inzetten voor de amateurkunst, waarbij we inspelen op de behoeften van inwoners van
iedere wijk. Cultuurhuizen in bijvoorbeeld Lombok, Oog in Al en Kanaleneiland zijn erg
succesvol in hun aanpak. D66 juicht dit soort initiatieven toe: door de veelzijdigheid
en diversiteit van het culturele aanbod in de wijken is cultuur bereikbaar voor iedere
Utrechter. Bij het verder ontwikkelen van cultureel aanbod op andere plekken in de
stad blijft er aandacht voor wat iedere wijk uniek maakt. In sommige Utrechtse wijken
is er nu te weinig aandacht voor jongerencultuur. Er zijn niet genoeg plekken waar
jongeren tussen 12 en 18 de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, te oefenen
of te experimenteren. D66 wil hier een bijdrage aan leveren.
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6.2. Een aantrekkelijke stad voor
iedereen
Utrecht biedt een rijk palet aan culturele attracties, horeca en evenementen, dat
maakt de stad een levendige plek voor inwoners en bezoekers. Utrecht wordt in het
buitenland steeds meer opgemerkt als parel van Nederland. De Dom, de grachten,
de Tour de France en onze plek als tweede fietsstad van de wereld, zorgen ervoor
dat wij vaker in internationale media verschijnen. D66 is er trots op dat Utrecht
zichzelf zo in de kijker speelt.
D66 Utrecht wil:
-> een goede balans tussen toerisme en het behouden van de eigenheid van Utrecht
-> verhuur via platforms zoals AirBnB beperken tot maximaal 60 nachten per jaar
-> horeca-ondernemers de ruimte geven om hun vak uit te oefenen en vrije sluitingstijden
Citymarketing en toerisme
Door de toenemende aandacht voor Utrecht op internationaal vlak neemt ook het
aantal toeristen in onze stad toe. Deze komen niet alleen in grotere aantallen, maar
blijven ook vaker meerdere dagen in de stad. Toerisme is een belangrijke bron van
werkgelegenheid en inkomsten voor de stad. Tegelijkertijd wil D66 niet dat de stad
zich ontwikkelt tot een pretpark voor toeristen. De stad is er op de eerste plaats voor
haar inwoners. D66 wil dat Utrecht inzet op hoogwaardige toeristische activiteiten,
bijvoorbeeld gericht op het historische en culturele karakter van onze stad. Zo bewaren
we de balans tussen het aantrekken van toeristen en het behouden van de eigenheid
van Utrecht. Gerichte citymarketing om Utrecht internationaal goed op de kaart te
zetten, speelt hier een belangrijke rol in.
Horeca die bruist
Utrechters zijn echte terrasliefhebbers: veel toeristen verwonderen zich erover dat bij
de eerste zonnestralen de hele stad zich naar buiten lijkt te verplaatsen. De Utrechtse
horeca trekt momenteel een groot en divers publiek aan. Daar zijn we blij mee. Omdat
de stad groeit en het aantal dagjesmensen en toeristen toeneemt zien wij ruimte voor
uitbreiding van de horeca. Met name aan de randen van de binnenstad en in de wijken
is hier behoefte aan. Een prachtig voorbeeld hiervan is de uitbreiding op Rotsoord in
Hoograven en langs de Vaartsche Rijn. D66 wil horecaondernemers graag de ruimte
geven om hun vak uit te oefenen, onnodige belemmerende regels schaffen we af.
Handhaving moet pragmatisch zijn: een ijswinkel waar je op een bankje voor de deur
je ijsje niet mag opeten, is een voorbeeld van hoe het niet meer moet. We willen
daarnaast een meer flexibel terras- en vergunningenbeleid, waarbinnen ook ruimte is
voor nieuwe concepten en mixfuncties. D66 blijft vóór vrije sluitingstijden in de horeca.
Overleg tussen ondernemer en omwonenden is hierbij belangrijk. Levendigheid en
leefbaarheid moeten samengaan.
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Hotels en verhuurplatforms
We zijn blij met de uitbreiding van het aantal hotelkamers. Zo blijft Utrecht een
aantrekkelijke stad voor nationale en internationale congressen en gasten. De opkomst
van bedrijven als AirBnB, Wimdu en HomeAway levert nieuwe mogelijkheden op, maar
ook nieuwe uitdagingen. Door je huis te verhuren als je zelf op vakantie bent, kun je
leuk bijverdienen. Maar als huizen permanent verhuurd worden, gaat dit ten koste van
de Utrechtse woningmarkt. Het verhuren van je huis via online verhuurplatforms mag
niet leiden tot overlast of overmatig kannibaliseren op de bestaande hotels en B&B’s
in de stad. Wat D66 betreft worden kamers en huizen maximaal 60 nachten per jaar
verhuurd. We willen optrekken met de andere grote steden en afspraken maken met
verhuurplatforms over handhaving en het innen van toeristenbelasting.
Evenementen en festivals
Utrecht kan trots zijn op de veelheid en diversiteit aan festivals en evenementen.
Velen zijn internationaal vermaard en bieden een programmering van hoge kwaliteit,
zoals het Festival Oude Muziek, het Holland Animation Film Festival en het SPRING
festival. Festivals als Le Guess Who, Soenda en het Smartlappenfestival geven de
stad kleur en plezier. Ze zijn het visitekaartje van onze stad. D66 wil daarom onze stad
openstellen voor een grote verscheidenheid aan festivals. De uitdaging hierbij is om
zowel voor bezoekers als omwonenden het festival een feest te laten zijn. D66 vindt
het belangrijk dat festivals ruim baan krijgen, zolang deze in de directe omgeving niet
langdurig of onevenredig overlast veroorzaken.
Sportevenementen
Sportevenementen brengen Utrechters bij elkaar en zorgen voor plezier. Daarnaast
dragen ze bij aan een goed imago van Utrecht en de omliggende regio in binnen- en
buitenland. Ze zijn een investering in het vestigingsklimaat en een instrument om talent
voor Utrecht te interesseren. De komst van de Tour de France naar onze stad in 2015
is hiervan een geweldig voorbeeld. D66 wil dat de gemeente werk blijft maken van
het binnenhalen van nationale en internationale sportevenementen. We zijn daarom
voor de komst van de Vuelta in 2020, mits dit financieel haalbaar is en er voldoende
draagvlak voor bestaat. We organiseren sportevenementen tegen zo laag mogelijke
maatschappelijke kosten, in samenwerking tussen publieke en private partijen. We
stellen hoge eisen aan de duurzaamheid van deze evenementen en ze moeten voor
iedereen toegankelijk zijn.
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6.3. Investeren in sport & bewegen
Sport en bewegen betekent je talenten ontwikkelen. Het is gezond, het levert plezier
op en werkt aanstekelijk. Sport verbindt: mensen met verschillende achtergronden
en van alle leeftijden komen met elkaar in contact op het sportveld. Dankzij alle
geweldige vrijwilligers kent Utrecht een rijk sportverenigingsleven en zijn er veel
sportieve maatschappelijke initiatieven. We koesteren en ondersteunen ze graag.
D66 Utrecht wil:
-> wachtlijsten voor sportverenigingen wegwerken door snel meer sportaccommodaties
-> Utrechters verleiden om meer te gaan sporten en bewegen
-> veilige en aantrekkelijke mogelijkheden om te sporten in de openbare ruimte
Iedereen moet kunnen sporten
Voor de stad zijn sport en bewegen van grote waarde. Sporten en bewegen is
gezond; gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig en sporten
en bewegen bevordert het welzijn en de leefbaarheid van de stad. Het investeren
in sporten en bewegen is investeren in preventie. Het sportbeleid van de gemeente
maken we effectiever door het te verweven met volksgezondheid en onderwijs. We
moeten zorgen dat iedereen die wil en kan sporten ook de mogelijkheid daartoe heeft.

D66 wil dat de sportbegroting meegroeit met de groei van de stad. Wij streven ernaar
om in samenwerking met de sportverenigingen de wachtlijsten in de komende vier
jaar op te lossen.
Sportaccommodaties
De capaciteit aan sportaccommodaties moet groter. Op aandringen van D66 is in 2017
werk gemaakt van de eerste uitbreidingen en worden extra hockey- en voetbalvelden
en sporthallen aangelegd. Om aan de vraag naar velden en hallen te voldoen en de
wachtlijsten van sportverenigingen niet te laten groeien, moeten we investeren. De
bestaande capaciteit aan accommodaties moet beter benut worden. De bezetting in
de daluren en de zomerperiode moet bijvoorbeeld beter. Wij willen dat de gemeente op
basis van het nieuwe tarievenbeleid, met sportclubs, maatschappelijke ondernemers
en zorg- en welzijnsorganisaties zorgt dat velden, hallen maar ook buurthuizen optimaal
gebruikt worden. We willen zelfbeheer door verenigingen stimuleren. Het biedt clubs
de mogelijkheid zelf meer te ondernemen en zo meer inkomsten te generen om het
sporten betaalbaar te houden.
Meer Utrechters aan het sporten
Hoewel de sportparticipatie gemiddeld in Utrecht hoog is, is het nog niet voor iedereen
gewoon om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Kinderen uit een
gezin met een laag inkomen sporten minder dan kinderen met rijkere ouders. Ook heeft
1 op de 8 kinderen last van overgewicht, wat de kans op ziekte op een latere leeftijd
vergroot. Voor D66 is dit niet acceptabel. We willen investeren in maatschappelijke
activiteiten om sporten en bewegen te stimuleren. Het werk van de buurtsportcoaches
moet worden voortgezet en uitgebreid in wijken waar de sportparticipatie laag is en
het vermogen tot zelforganisatie beperkt is. D66 wil dat mensen met een beperking
kunnen deelnemen aan sport en bewegen. Kinderen met een beperking moeten
samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen. Wij vragen clubs
hiervoor open te staan en vinden dat zij hierbij ondersteuning moeten kunnen krijgen.
Sporten in de openbare ruimte
Steeds meer Utrechters sporten in de openbare ruimte: van hardlopen, wielrennen en
wandelen tot bootcamp of zwangerschapsgym. Sport en bewegen moet daarom direct
bij de start van nieuwe gebiedsontwikkelingen meegenomen worden en de gemeente
moet hierover afspraken maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Sport
en bewegen in de openbare ruimte bevorderen we met het aanleggen van goede
speelvelden en openbare sporttoestellen, het zorgen voor veilige en schone parken,
en het uitzetten en promoten van ‘sport- en wandelroutes’ met gratis watertappunten.
Belangrijk daarbij is de veiligheid van de gebruikers. We hebben bijzondere aandacht
voor mensen die slecht ter been zijn. Het Rondje Stadseiland in Utrecht West moet
snel in gebruik worden genomen – waarbij de noordpunt van het eiland rondom Strand
Oog in Al een ligweide blijft met ruimte voor recreatie.
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Voor roeiers is het Merwedekanaal de enige plek in de stad waar ze terecht kunnen.
Het wordt hier steeds drukker, waardoor de veiligheid van de roeiers in het gedrang
komt. Samen met de roeiverenigingen, omwonenden en andere belanghebbenden
moet de gemeente zorgen voor heldere afspraken over het gebruik. Wij steunen het
initiatief voor een duurzame roei- en watersportbaan in de polder Rijnenburg.

7. Zorgen voor elkaar
Alle Utrechters moeten gezond en actief kunnen zijn. We willen daarom
dat Utrecht uitnodigt tot een gezond en actief leven. Iedereen heeft
wel eens hulp nodig. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar.
Simpel en snel. De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken
naar de gemeente gegaan. Utrechters kunnen nu voor vragen rondom
ondersteuning, zorg en gezin bij de buurtteams terecht. Dat betekent
voor sommige mensen veel verandering. Utrecht heeft veel geïnvesteerd
om dit zo goed mogelijk te doen en de stad heeft het in vergelijking
met de rest van Nederland goed georganiseerd. D66 wil dat mensen
meer eigen regie en passende hulp dichtbij hebben wanneer dat nodig
is. Mensen zijn zelf en onderling heel goed in staat te bepalen welke
keuzes zij maken en hoe zij hun leven en zorg inrichten.

7.1. Gezond samenleven en welzijn
D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan gezond zijn. Positieve
gezondheid gaat om het vermogen om mee te doen, ook als je sociale, fysieke
of emotionele uitdagingen hebt. Actief zijn, meedoen en het hebben van sociale
contacten zien wij als onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. Onze
stad moet bewoners nog meer uitnodigen tot een actieve, gezonde leefstijl.
D66 Utrecht wil:
-> goede toegang tot gezondheidszorg in alle Utrechtse wijken
-> wietteelt reguleren en uiteindelijk softdrugs legaliseren
-> dat sekswerkers in alle vrijheid hun beroep kunnen kiezen
Gelijke kansen op een goede gezondheid
Je postcode mag niet je kansen op een gezond leven bepalen. Dankzij D66 heeft de
gemeente een begin gemaakt met een brede aanpak van gezondheidsachterstanden.
We hebben daarbij speciale aandacht voor Overvecht. De wijk kent een hoge
werkloosheid en een relatief slechte volksgezondheid. Met het programma de
Versnelling investeert de gemeente, mede dankzij D66, meer dan €10 miljoen in de
wijk om deze problemen aan te pakken. Overvecht moet toegankelijker worden voor
mensen in armoede en voor vluchtelingen die moeite hebben hun weg te vinden in het
Nederlandse gezondheidssysteem.
Met het aanleren van een gezonde leefstijl moeten we vroeg beginnen. Dankzij D66
heeft de gemeente sinds 2010 intensief gewerkt met de aanpak Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG). D66 wil blijven investeren in de bestaande aanpak en leren van
effectieve, nieuwe aanpakken die hier internationaal en landelijk voor zijn ontwikkeld.
Het uitgangspunt moet altijd zijn dat wordt gekeken naar álle factoren die te maken
hebben met overgewicht. Kinderen en jongeren verdienen een rookvrije jeugd. D66
wil scholen, sportverenigingen, zwembaden en speeltuinen aanmoedigen rookvrij te
worden, maar indien nodig is D66 ook bereid meer dwingende stappen te zetten.
Softdrugs
Het gedoogbeleid is achterhaald en werkt niet meer. D66 dringt al geruime tijd op
lokaal en landelijk niveau aan op een nieuw beleid voor de teelt en verkoop van wiet.
D66 wil wietteelt reguleren en uiteindelijk softdrugs legaliseren. Hiermee voorkomen
we gezondheids- en veiligheidsrisico's die gepaard gaan met illegaal gekweekte
wiet, maar ook de overlast die illegale teelt veroorzaakt. Regulering gaat hand in
hand met goede voorlichting en toezicht op alle schakels in de keten. Utrecht moet
experimenteren met de gereguleerde teelt en verkoop van wiet. Daar leren we van,
en zo kunnen we overlast beperken en negatieve gevolgen voorkomen. Dit kan
bijvoorbeeld met Social Cannabis Clubs. D66 wil coffeeshops normaliseren en het
handhavingsbeleid verbeteren.
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Dankzij D66 is hier al veel in bereikt. Het bestuurlijk overleg met coffeeshopondernemers
zetten we voort, om gezamenlijk te blijven zoeken naar verbeteringen.
Sekswerk
Sekswerkers moeten in alle vrijheid voor hun beroep kunnen kiezen. Hierbij dienen zij
veilig en zelfstandig te kunnen werken, en dient hun privacy beschermd te worden.
D66 is voorstander van een beheersbaar en controleerbaar lokaal vergunningstelsel
dat goede voorwaarden voor sekswerkers schept. Om gezondheid en veiligheid te
borgen en overlast te voorkomen, willen wij dat sekswerk op daarvoor aangewezen
plekken plaatsvindt. Het Nieuwe Zandpad moet zo snel mogelijk ontwikkeld worden.
In Utrecht moet voor sekswerkers altijd ruimte zijn om hun beroep uit te oefenen.
Voor de tippelzone moet een oplossing gevonden worden. Daarbij hebben wij oog
voor zowel het belang van de sekswerkers, als voor het belang van bewoners
en ondernemers in de omgeving. Vanwege de geplande woningbouw aan de
Merwedekanaalzone kan deze tippelzone op de lange termijn niet aan de Europalaan
blijven. D66 is voorstander van een geleidelijke afbouw van de tippelzone, aangezien
het aantal tippelende sekswerkers uit de regio Utrecht terugloopt en verplaatsing niet
haalbaar bleek. Goede hulpverlening en maatwerkoplossingen voor de sekswerkers
zijn belangrijke voorwaarden voor afbouw. Zorgvuldigheid gaat hierbij boven snelheid.
Uitbuiting en overlast
In sommige gevallen brengt sekswerk ook overlast, uitbuiting of andere misstanden met
zich mee. Gedwongen sekswerk is een vorm van slavernij en daarmee onacceptabel.
Daarom moet hard worden opgetreden in het geval van uitbuiting en gedwongen
prostitutie. Daar waar misstanden zijn, pakken we ze aan. Belangrijk hierbij is dat de
rechten én de privacy van sekswerkers gewaarborgd zijn.
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7.2. Sterke, toegankelijke buurtteams
In Utrecht bieden we laagdrempelige ondersteuning dichtbij via onze buurtteams.
In Utrecht zijn 18 buurtteams met een eigen locatie in de buurt, waar verschillende
professionele hulpverleners werken en mensen met alle hulpvragen waar ze
zelf niet uitkomen terecht kunnen. De Utrechtse buurtteams blijven voor ons de
belangrijkste toegang voor vragen van Utrechters en het aanbieden van gerichte
ondersteuning.
D66 Utrecht wil:
-> ervoor zorgen dat iedereen de buurtteams en sociaal makelaars weet te vinden
-> bewoners die zelf zorg en ondersteuning willen organiseren maximale ruimte geven
-> dat soa-testen gratis beschikbaar zijn voor risicogroepen
Grotere naamsbekendheid en capaciteit voor de buurtteams
Iedereen in Utrecht moet weten waar je met een hulpvraag terecht kunt. D66 wil dat
de buurtteams bekender en beter aanspreekbaar worden. Het vroeg signaleren van
hulpvragen, het actief benaderen van bewoners die minder actief hulp zoeken en het
bouwen van netwerken vraagt veel capaciteit van de buurtteams. We willen daarom
investeren in de buurtteams, zeker omdat de stad groeit. De beste oplossingen voor
bewoners komen van professionals die de ruimte krijgen en niet worden lastiggevallen
door onnodige administratieve lasten. We denken vanuit bewoners en niet vanuit
beleid.
Het is voor buurtteamwerkers belangrijk kennis op te blijven doen over verschillende
soorten hulpvragen én over alles wat mogelijk is binnen de gemeente, zodat ze
bewoners goed wegwijs kunnen maken.
D66 vindt het belangrijk dat de buurtteams een afspiegeling zijn van de buurten waarin
ze werken. Wanneer mensen behoefte hebben aan hulp, mogen taalbarrières geen
rol spelen. D66 wil dat professionals in de buurtteams, ondersteuning en (thuis)zorg
aansluiten bij het dagelijks leven van bewoners. Dit gaat om cultuursensitief werken,
maar ook om aandacht voor LHBTI-personen.
Ruimte voor eigen ideeën en ervaring in de zorg
Bewoners moeten zoveel mogelijk betrokken zijn bij de invulling van de ondersteuning
en hun eigen plan. We willen oppassen niet een te zwaar beroep op het eigen netwerk
van bewoners te doen, maar ondersteuning en zorg is het prettigst met een grote rol
voor mensen dichtbij. Bewoners hebben bij voorkeur één professional die voor hen
aanspreekpunt is voor alle ondersteuning. Veel Utrechters weten niet waar ze naar toe
kunnen als ze hun hulp willen aanbieden of ideeën hebben.
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We willen ruim baan voor initiatief van bewoners op het gebied van zorg en ondersteuning
voor elkaar, met meer samenwerking tussen formele en informele zorg. Dit kan bij
sociaal makelaars in de wijk, bijvoorbeeld via het Wijkbureau. De naamsbekendheid
van de sociaal makelaars moet daarom omhoog.
Het belang van zorgverleners in de wijk
In elke buurt bevinden zich veel verschillende zorgverleners zoals huisartsen en
wijkverpleegkundigen. Deze eerstelijnszorgverleners zijn belangrijk, want ze staan
dichtbij. We willen onderzoeken hoe de samenwerking van de buurtteams met deze
zorgverleners in de wijk nog slimmer kan, waarbij privacy bewaakt is. We willen de
samenwerking tussen de gemeente met zorgverzekeraars versterken, vooral op het
gebied van preventie.
Het aantal risicogroepen dat in aanmerking komt voor gratis soa-testen is de afgelopen
jaren verminderd. Vaak kan dit alleen nog betaald bij de huisarts. D66 wil dat anonieme
soa-testen bij de GGD vrij beschikbaar blijven.
Kwalitatieve informatievoorziening voor meer eigen regie
We willen dat mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning zoveel mogelijk
zelf de regie hebben. Om zelf keuzes te kunnen maken is goede, actuele en heldere
informatie nodig. D66 wil de U Gids van U Centraal, waar Utrechters vragen kunnen
stellen over wonen, werken en zorg, verbeteren. Hiervoor is het belangrijk om gebruik
te maken van inbreng van mensen die gebruik maken van het portaal. D66 wil specifiek
de informatievoorziening over waar Utrechters terecht kunnen bij vragen, klachten,
bezwaar en beroep blijven verbeteren en hierbij onafhankelijk advies bieden.
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7.3. Gezond en veilig opgroeien
Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. We hebben een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het laten opgroeien van kinderen
en jongeren. Met elkaar geven we het goede voorbeeld aan nieuwe generaties.
D66 wil alle kinderen en jongeren de kans geven om de beste versie van zichzelf te
worden. Kinderen en jongeren mogen in Utrecht zijn wie ze zijn.
D66 Utrecht wil:
-> kinderen en jongeren in een vroeg stadium helpen met hun problemen, voorkomen
is beter dan genezen
-> samenwerking tussen de jeugd-GGZ, specialistische hulp in de regio, buurtteams,
huisartsen en scholen versterken
-> een kindergemeenteraad
Effectieve hulp voor gezinnen
De gemeente is in de afgelopen jaren verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp. Dit
biedt de kans om lokaal maatwerk te bieden. We nemen de gemeentelijke taken op
het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bijzonder serieus.
D66 wil dat de gemeente zich inzet om partijen bij elkaar te brengen, en constant kijkt
hoe ze de kwaliteit van jeugdhulp kunnen verbeteren.
We investeren in goed op elkaar aansluitende ondersteuning voor kwetsbare zwangere
vrouwen en samenwerking met verloskundigen, om kansen voor moeder en kind te
vergroten.
Jeugdhulp voor gezinnen moet zo licht als kan, zo zwaar als nodig. Als gezinnen
het moeilijk hebben, willen we snelle en passende hulp. Dat betekent dat het hele
gezin – ook kinderen en jongeren – betrokken moet worden bij de keuzes. Gezinnen
moeten weten waar ze naar toe kunnen en er dient zo snel mogelijk iemand de leiding
te nemen. Voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking moet een duurzame
manier van ondersteuning worden gegarandeerd die past bij de mogelijkheden en
hulpvraag van het kind.
Veiligheid voorop en voorkomen van crises
Bij crisis en acute nood in een gezin, moet direct worden ingegrepen. Voorkomen is
echter beter dan genezen. Door problemen tijdig te signaleren en kinderen en jongeren
in een vroeg stadium vrijwillig te helpen met hun problemen, voorkomen we escalatie
en uithuisplaatsing. Zorg moet er altijd op gericht zijn dat het gezin zo snel mogelijk
het gewone leven weer kan oppakken.
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Als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, werken de buurtteams
samen met Veilig Thuis Midden Nederland. Uit rapporten van de inspectie komt deze
samenwerking als één van de beste naar voren. We willen de samenwerking met
scholen verbeteren, zodat ook vanuit het onderwijs direct vragen kunnen worden
gesteld, meldingen worden gemaakt en goed wordt teruggekoppeld. We willen de
capaciteit van pleegzorg vergroten, de kwaliteit verbeteren en goede samenwerking
met pleegouders.
Betere jeugd geestelijke gezondheidszorg
Veel jongeren krijgen te maken met psychische klachten, maar deze worden nog te
vaak niet herkend of erkend. We willen psychische problemen en gedragsstoornissen
op scholen bespreekbaar maken, om vroeg te kunnen signaleren en verdere problemen
te voorkomen. D66 wil extra aandacht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid
van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ), kinder- en jeugdpsychiatrie,
en het terugdringen van wachtlijsten. D66 wil de samenwerking tussen de JGGZ,
specialistische hulp in de regio, buurtteams, huisartsen en scholen versterken. Zo
bieden we kinderen en jongeren snellere en betere hulp waar dat nodig is.
Niet tussen wal en schip als je 18 wordt
Jeugdhulp stopt als jongeren 18 worden. Hulp die nog nodig is mag dan niet
zomaar stoppen omdat de regels veranderen. Niet elke jongere die de jeugdzorg of
jeugddetentie verlaat, heeft familie bij wie hij of zij kan wonen of kan al zelfstandig
wonen. Deze jongeren hebben meestal begeleiding nodig om financiën te beheren en
schulden op te lossen, een studiekeuze te maken, of een stage of een baan te vinden.
D66 heeft zich speciaal ingezet voor dak- en thuisloze jongvolwassenen die veel met
deze regels te maken hebben. Om te voorkomen dat jongeren dak- of thuisloos
worden, moeten zij worden ondersteund richting zelfstandigheid. Daarnaast moet de
afstemming tussen organisaties en wat betreft regelingen beter.
Meer denkkracht van jongeren
In Utrecht mogen jongeren jong zijn. Jongeren krijgen daar wat D66 betreft – ook
fysiek – de ruimte voor, zolang dat geen overlast geeft. Het jongerenwerk moet dit
bespreekbaar blijven maken tussen bewoners en jongeren en tussen jongeren onderling.
Niet voor niets is Utrecht kinderrechtenstad. D66 wil een pilot organiseren met een
kindergemeenteraad. Ook willen wij kinderen en jongeren nog vaker uitnodigen bij
meedenkbijeenkomsten in hun wijk en op het Stadhuis om hun eigen ideeën voor hun
omgeving te laten horen. Dit geldt zeker ook voor kwetsbare kinderen en jongeren.
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7.4. Samen gezond ouder worden en
langer thuis wonen
De stad groeit niet alleen, maar de samenstelling van de bevolking verandert ook.
Ouderen zijn waardevol in de stad. Oudere vrijwilligers verrichten bijvoorbeeld in
sport- en culturele verenigingen onmisbare taken. Het aantal 65-plussers neemt
de komende 15 jaar met ongeveer 13.000 mensen toe. Ouderen en mensen met
een beperking of chronische ziekte blijven tegenwoordig langer thuis wonen. Wij
willen deze mensen de mogelijkheid bieden om een gezond en actief leven te
blijven leiden in hun eigen omgeving.
D66 Utrecht wil:
-> woningen flexibel en geschikt voor alle leeftijden maken
-> eenzaamheid onder ouderen tegengaan
-> ondersteuning van mantelzorgers en het Steunpunt Mantelzorg structureel
verbeteren
Slim wonen voor ouderen
We zien een stijgende vraag naar passende woonvormen, vernieuwende socialewoningbouwconcepten en woon-zorginitiatieven. We willen dat er voldoende
woningen flexibel en levensloopgeschikt worden gemaakt.
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De gemeente moet slimme woonoplossingen stimuleren en faciliteren, zoals
kleinschalige zorgvoorzieningen of meer-generatiewoningen. Meer woningen moeten
toegankelijk zijn voor rollators en rolstoelen, of makkelijk aan te passen zijn. D66
wil dat de gemeente met ontwikkelaars per buurt kijkt wat er nodig is aan meer
levensloopgeschikte woningen, met ruimte voor ideeën van bewoners. Hierbij
kijken we specifiek naar nieuwe bestemmingen voor leegkomend vastgoed. Bij
bouwprojecten willen we vaker werken met een maatschappelijk programma van
eisen, met veel ruimte voor initiatief van bewoners. Dit is in Overvecht al met groot
succes gedaan. De gemeente kan hierbij het gebruik van slimme zorgtechnologie
en digitale gezondheidsoplossingen (e-health) verder stimuleren. Waar nodig moeten
ouderen worden ondersteund om gebruik te kunnen maken van technologie.
Tegengaan van eenzaamheid onder ouderen
D66 wil eenzaamheid onder ouderen tegengaan door ruimte te bieden voor
ontmoetingen – ook met jongere generaties. Hier hebben de buurtteams een
belangrijke rol. We willen dat ouderen zich in alle wijken veilig voelen om naar buiten
te gaan, en een stad die hen uitnodigt tot bewegen en actief te zijn. In Utrecht zijn
er veel voorzieningen voor ouderen, maar regelingen zijn onvoldoende bekend bij
ouderen en hoge drempels worden ervaren. We willen ouderen specifieke informatie
en ondersteuning in de buurt bieden, bijvoorbeeld bij digitalisering.
Betere ondersteuning voor mantelzorgers
Bijna 15 procent van de Utrechters geeft wel eens mantelzorg. Mensen zorgen
graag voor elkaar, maar mantelzorg kan ook zwaar zijn. D66 heeft de afgelopen jaren
bijgedragen aan de ondersteuning van mantelzorgers. We vinden het van belang
dat de gemeente de ondersteuning van mantelzorgers en het Steunpunt Mantelzorg
structureel verbetert. We willen extra aandacht voor minderjarigen die mantelzorg
verlenen. De samenwerking tussen professionals en mantelzorgers moet beter
op elkaar aansluiten. Voor mantelzorgers die het lastig vinden hun weg in zorg en
ondersteuning te vinden willen we informatie en advies op maat.
Respijtzorg is vervangende zorg door een professional of vrijwilliger, waardoor de
mantelzorger wat ruimte heeft en de mantelzorg beter vol te houden is. We willen
blijven inzetten op vernieuwing van respijtzorg en meer respijtzorg door vrijwilligers.
We zijn er trots op dat de gemeente Utrecht erkend is als mantelzorgvriendelijke
werkgever en willen dat stimuleren bij meer werkgevers in de stad
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Naar een dementievriendelijke stad
Het aantal mensen dat zelf of in hun omgeving te maken heeft met dementie neemt
toe. Dit doet een groot beroep op de naasten van iemand die hier aan lijdt. Mensen met
dementie en hun mantelzorgers hebben veel baat bij hulp en bezoek van vrijwilligers. Er
is meer informatie en ondersteuning nodig voor vrijwilligers die mensen met dementie
helpen. We willen stimuleren dat professionals en bewoners dementie herkennen
en experimenteren met dementievriendelijke buurten en ondersteuningsnetwerken,
waarin professionals en vrijwilligers samenwerken.

7.5. Goede zorg wanneer het nodig is
Naast de kansen die de stad brengt, kan het leven in Utrecht ook lastig zijn.
Wanneer het even niet lukt, kijken we in Utrecht naar elkaar om. Voor Utrechters
die moeite hebben met het huishouden, bijvoorbeeld door een beperking of
chronische ziekte, moeten huishoudelijke hulp, slimme huisaanpassingen en
individuele begeleiding kunnen krijgen als dat nodig is. Utrecht heeft hier veel in
geïnvesteerd en ontwikkeld, maar gemeentelijke processen kunnen simpeler en
sneller. We gaan hierbij uit van wat mensen wel kunnen en geven mensen zoveel
mogelijk eigen regie over de ondersteuning die ze krijgen.
D66 Utrecht wil:
-> psychische problemen bespreekbaar maken en laagdrempelige toegang tot
psychische hulp
-> meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking
-> dat zorgprofessionals de ruimte krijgen om maatwerk te leveren
Kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg
D66 wil dat psychische problemen bespreekbaar zijn en dat er laagdrempelige toegang
is tot psychische hulp. Door tijdige hulp kunnen we zwaardere problemen voorkomen.
Dit vraagt dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer in verbinding met de wijk
en omgeving van mensen wordt georganiseerd, in samenwerking met de huisartsen,
praktijkondersteuners en buurtteams. De privacy moet hierbij bewaakt worden. Utrecht
loopt voorop in een succesvolle benadering van personen met verward gedrag, met
een crisisdienst die dag en nacht toegankelijk is. D66 is trots op wat we hierin bereikt
hebben en wil de samenwerking en bekendheid nog verder versterken.
Aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking
D66 wil meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen
is het in onze huidige samenleving vaak ingewikkeld om te begrijpen wat er gebeurt,
om plannen te maken en afspraken na te komen. Ook zijn er soms problemen met
lezen en schrijven. Deze mensen worden vaak niet als mensen met een verstandelijke
beperking erkend en komen daarmee niet in aanmerking voor hulp. D66 wil dat de
gemeente en organisaties meer kennis opdoen over mensen met een licht verstandelijke
beperking, over wat ze wel en niet kunnen en hoe we ze beter kunnen signaleren. D66
wil dat mensen met een licht verstandelijke beperking mee kunnen blijven doen, door
ruimte en tijd te bieden bij loketten en instanties. Waar nodig krijgen ze extra uitleg en
ondersteuning.
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Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen Utrechters meer regie nemen over
de hulp die zij nodig hebben. Wij vinden dat de gemeente bewoners pro-actiever moet
informeren en ondersteunen wanneer bewoners willen kiezen voor een aanbieder
waar de gemeente geen contract mee heeft. Het PGB moet een vast onderdeel zijn in
de afweging die hulpverleners maken voor zorgondersteuning.
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de eigen omgeving
Door problemen op tijd te signaleren, voorkom je dat mensen dakloos raken. Wanneer
er toch opvang nodig is, moeten mensen met snelle hulpverlening tot rust kunnen
komen met het doel weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Utrecht biedt
voor mensen die dat nodig hebben al effectieve beschermde woonvoorzieningen en
maatschappelijke opvang, in samenwerking met de regio. Heel kwetsbare mensen
worden steeds meer opgevangen in hun eigen huis in plaats van bij de crisisopvang.
D66 vindt dat een vertrouwde omgeving positief is voor herstel, waarbij natuurlijk altijd
24-uurs opvang mogelijk moet blijven wanneer dat nodig is. We willen extra aandacht
voor schulden die belemmeren dat mensen vanuit de maatschappelijke opvang of
beschermd wonen doorstromen naar zelfstandig wonen.
Er wonen 450 kinderen in de maatschappelijke opvang en dat zijn er 450 te veel. In
Utrecht accepteren wij niet dat er gezinnen op straat komen en jongeren op straat
slapen. Professionals moeten de ruimte krijgen om maatwerk te leveren, zodat daken thuisloze jongeren snel weer naar huis kunnen. D66 wil onderzoeken of er behoefte
is aan meer variatie in de plekken voor dak- en thuisloze jongeren.
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8. Samenleven in vrijheid en
veiligheid
In Utrecht ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit
te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je
wilt. Dat kan alleen als Utrecht een stad is waar mensen niet worden
gediscrimineerd of bedreigd. Nu de stad groeit en spanningen in de
samenleving merkbaar zijn, moeten we in gesprek blijven gaan. Het is
niet erg dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende wereldbeelden
mogen nooit aanleiding zijn voor uitsluiting of geweld. In vrijheid je eigen
keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig
voelt. Vrijheid en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een
veiliger Utrecht is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen wanneer
bewoners, instellingen, ondernemers en de overheid samenwerken
lukt dit. Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd laten
we ons niet leiden door angst. Daarom kiezen we voor maatregelen
die werken in plaats van schijnveiligheid. Op de eerste plaats willen
we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken hiervan te
bestrijden. Dat betekent investeren in kansen voor iedereen.

8.1. In vrijheid jezelf kunnen zijn
Wij willen als stad blijvend voorlopen op het gebied van vrijheid en inclusie. D66
heeft zich in de afgelopen jaren sterk hiervoor gemaakt. Niet voor niks is de tekst
van artikel 1 van de Grondwet bij de entree van het Stadskantoor dankzij D66
duidelijk zichtbaar.
D66 Utrecht wil:
-> een stad waar mensenrechten centraal staan
-> dat Utrecht een Shelter City voor mensenrechtenverdedigers blijft
-> de Regenboogagenda voor LHBTI-thema’s voortzetten
Mensenrechtenstad
De rechten voor de mens gelden voor iedereen, altijd en overal. Ze beschermen
tegen macht en willekeur van de overheid en zorgen dat iedereen in menselijke
waardigheid kan leven. Wij zijn er trots op dat Utrecht de eerste Mensenrechtenstad
van Nederland is. We willen deze titel blijven waarmaken en werken aan een stad waar
mensenrechten centraal staan in het gemeentelijk beleid. Mensenrechten moeten
actief worden uitgedragen en bevorderd. Daarom is Utrecht ook kinderrechtenstad,
en willen we vooroplopen in het voldoen aan het Verdrag voor Rechten van Mensen
met een Beperking. Op initiatief van onder andere D66 is Utrecht recent Shelter City
geworden. Mensenrechtenverdedigers die in hun land worden bedreigd kunnen hier
op adem komen en hun werk voortzetten. Wij willen dat Utrecht Shelter City blijft
en pleiten ervoor om de maximale duur van drie maanden te kunnen verlengen.
Ook moeten er mogelijkheden voor zulke mensenrechtenverdedigers zijn om ook
familieleden te laten verblijven in Utrecht.
Racisme en discriminatie zijn onacceptabel
Racisme en discriminatie zijn in Utrecht onacceptabel. Iedereen in Utrecht is
gelijkwaardig. Ongeacht je etnische afkomst, religie, beperking, gender, seksuele
voorkeur, leeftijd of opleiding. De Utrechtse Antidiscriminatie Agenda loopt tot 2020
en moet een vervolg krijgen. Het is belangrijk dat de gemeente in de uitvoering van
deze agenda samenwerkt met partners uit de samenleving.
In Utrecht voelt 15% van de mensen zich gediscrimineerd. Tegelijk weten we dat nog
lang niet alle mensen discriminatie melden. Om discriminatie beter in kaart te brengen,
moet de meldingsbereidheid van mensen omhoog. Dankzij D66 doet de gemeente
Utrecht geen zaken met bedrijven waar discriminatie plaatsvindt. Het is belangrijk dat
de gemeente, maar ook overheidsdiensten zoals de politie en de brandweer, zelf het
goede voorbeeld geven. Diversiteit binnen deze organisaties verdient meer ambitie.
Een initiatief als Roze in Blauw – dat zich inzet voor LHBTI-personen binnen en buiten
het politiekorps - is hier een goed voorbeeld van.
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Etnisch profileren tegengaan
Wij willen leven in een stad waar je wordt beoordeeld op je daden en niet op je etniciteit
of (risico)profiel. D66 verzet zich fel tegen etnisch profileren: dit werkt stigmatiserend
en heeft geen bewezen invloed op de pakkans van daders. We willen samen met de
politie een einde maken aan etnisch profileren. Zo voorkomen we dat vooroordelen
een rol spelen in het politiewerk.
LHBTI
Utrecht is een stad die op veel vlakken voorop loopt als het gaat om acceptatie van
LHBTI-personen. Helaas voelen LHBTI-personen zich nog niet altijd geaccepteerd en
veilig. De Regenboogagenda die hier werk van maakt loopt af in 2018. Deze agenda
moet met alle partners voortgezet worden. D66 vroeg eerder aandacht voor de ‘roze
loper’ in de ouderenzorg. Nu veel instellingen hierop inzetten willen wij graag dat
deze verder wordt uitgerold naar andere ondersteuning en (thuis)zorg. D66 wil dat de
gemeente sociale opleidingen in de stad stimuleert om jonge professionals hier oog
voor te laten hebben. Wij vinden het verder belangrijk dat de zichtbare aanwezigheid
van LHBTI-personen zich niet alleen beperkt tot de Utrechtse binnenstad, maar dat
dit in alle Utrechtse wijken mogelijk is.
Dankzij D66 is de sekseregistratie van formulieren bij de gemeente verdwenen. Ook
zijn er genderneutrale toiletten gekomen op het stadhuis en in het stadskantoor,
om uit te dragen dat iedereen zich hier thuis kan voelen - ook transgenderpersonen
en mensen die zich niet per se voelen passen in het ‘hokje’ man of vrouw. Het
Midzomergrachtfestival is al jaren een succes en in 2017 heeft voor het eerst de
Utrechtse Canal Pride plaatsgevonden. We juichen het toe dat dit een jaarlijks
terugkerend evenement wordt.
Vrijheid van religie, religie met vrijheid
In Utrecht is er ruimte voor bewoners van elke geloofs- of levensovertuiging. Wij
bevorderen ontmoetingen tussen verschillende groepen. In tijden van toenemende
maatschappelijke spanningen is het belangrijk in gesprek te blijven en naar elkaar te
luisteren. Acceptatie moet altijd van twee kanten komen. Wij trekken de grens zodra
geloof de vrijheid van anderen bedreigt of beperkt. Voor discriminatie, homofobie,
antisemitisme, moslim- of christenhaat is in onze stad geen plaats. Geloof geeft
niemand het recht de vrijheid van denken, zijn of doen van de ander te beperken.
Er is in Utrecht geen ruimte voor eerwraak, vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken,
gedwongen huwelijken, haatzaaien of geweld tegen andersdenkenden, afvalligen of
minderheden. Daar stopt de vrijheid van religie of cultuur en treedt de overheid op.
We zijn fel gekant tegen ongewenste buitenlandse invloeden en pleiten daarom voor
verplichte transparantie van religieuze instellingen over hun financieringsbronnen.
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Demonstratievrijheid
De vrijheid van meningsuiting, demonstratie en vergadering zijn een voorwaarde voor
een democratische rechtsstaat. In een stad die mensen met verschillende meningen en
ideeën de ruimte geeft, moet iedereen vrij zijn om vreedzaam te demonstreren. Dat geldt
ook wanneer een mening mogelijk aanstootgevend of schokkend is. Demonstraties
mogen niet bij voorbaat worden verboden of onnodig worden ingeperkt. Vreedzame
demonstranten mogen niet worden aangehouden, en onrust of tegenreacties zijn voor
ons geen reden voor een demonstratieverbod.
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8.2. Veilige stad: voorkomen waar het
kan, handhaven waar het moet
Een veilige stad is onmisbaar voor het leven in vrijheid. De criminaliteitscijfers
van Utrecht dalen al jaren. Toch heeft niet iedereen het gevoel dat de veiligheid
in de buurt groter wordt. De aanwezigheid van terrorisme in Europa, de opkomst
van nieuwe (digitale) criminaliteit, maar ook een onveilige openbare ruimte dragen
hieraan bij. D66 zet in op preventie waar het mogelijk is, en handhaven waar het
noodzakelijk is.
D66 Utrecht wil:
-> veilige openbare ruimte, waar Utrechters ook zelf aan kunnen bijdragen
-> dat wijkagenten, gemeente en welzijnswerkers in iedere buurt zichtbaar en vindbaar
zijn
-> betere samenwerking tussen onder andere gemeente en politie, zodat criminaliteit
nooit loont in Utrecht
Preventie
Preventie is en blijft de basis. Dit begint in het onderwijs, door het voorkomen van
vroegtijdig schoolverlaten, en het volgen van jongeren die van het rechte pad af dreigen
te raken. Belangrijk hiervoor zijn kansen op de arbeidsmarkt, voorkomen van schulden,
en tegengaan van discriminatie. Effectieve preventie vraagt om goede samenwerking
tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en
private initiatieven.
Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende
straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 wil dat de gemeente de
openbare ruimte netjes houdt, bij overlast snel reageert en goede voorlichting geeft
over hoe bewoners de veiligheid in de buurt zelf kunnen vergroten. Veiligheid is
ook een verantwoordelijkheid van mensen onderling. Zij stellen, wanneer zij in het
openbaar met elkaar omgaan, normen. Onderlinge sociale verbanden zijn daarom de
belangrijkste voorwaarde voor het scheppen van een veilige leefomgeving in de eigen
buurt of straat.
Politie middenin de samenleving
De politie heeft een veelomvattende taak en moet goed weten wat speelt in
de Utrechtse wijken. De wijkagent heeft hierin een cruciale positie. D66 wil dat
wijkagenten samen met de gemeente en welzijnswerkers in de wijken optrekken in
het geven van voorlichting en het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in
de buurt. Ook bij het tegengaan van huiselijk geweld is deze samenwerking belangrijk.
Criminaliteit waar burgers relatief vaak het slachtoffer van worden – zoals auto- en
woninginbraken, fiets- en winkeldiefstal, mishandeling, uitgaansgeweld of oplichting –
kan alleen opgelost worden wanneer voldoende recherchecapaciteit binnen de politie
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Naast politie zien we steeds meer gemeentelijke Bijzondere Opsporingsambtenaren
(BOA’s). Zij houden toezicht in wijken en buurten, kunnen handhaven, maar zij zijn ook
voor veel bewoners een laagdrempelig aanspreek- en informatiepunt. In de Utrechtse
veiligheidsaanpak spelen de BOA’s een belangrijke rol, maar er moet wel altijd een
heldere taakverdeling blijven bestaan met de politie.
Lokale prioriteiten
Door de komst van de Nationale Politie is de rol van de burgemeester veranderd. D66
vindt dat de burgemeester zijn rol als hoofd van de politie op het gebied van openbare
orde steviger moet kunnen pakken. D66 wil dat het driehoeksoverleg – het overleg waarin
burgemeester, OM en politie spreken over veiligheidsonderwerpen – afspraken maakt
over de inzet op lokale prioriteiten, bijvoorbeeld met ‘handhavingsarrangementen’. De
gemeenteraad moet inspraak krijgen in de te maken afspraken.
Geen onnodig cameratoezicht en preventief fouilleren
Een belangrijk onderdeel van veiligheid is je vrij voelen zonder het gevoel te hebben
dat iemand over je schouder meekijkt. Het bewaken van de privacy van de inwoners
van Utrecht is daarom van belang. Soms is het nodig om mensen individueel te
controleren om zo de veiligheid van het collectief te vergroten.

Wij pleiten ervoor vrijheden niet doelloos op te offeren in ruil voor schijnveiligheid.
D66 is daarom terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief
fouilleren. Deze maatregelen dienen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn.
Daarom zijn wij voorstander van maatregelen met een afgesproken einddatum. De
gemeenteraad moet altijd worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten.
Wij zijn terughoudend met het inzetten van bodycams door de politie, omdat we dit
zien als een inbreuk op de privacy.
Pak ondermijnende criminaliteit aan
De vermenging van criminele activiteiten met de ‘bovenwereld’ zorgt in hoge mate
voor een gevoel van onveiligheid en tast het vertrouwen in de rechtsstaat aan. Het gaat
bijvoorbeeld om winkels die gebruikt worden als dekmantel om geld wit te wassen of
illegale wietteelt op een zolderkamer. Om dit tegen te gaan en de pakkans van criminelen
te vergroten, is een goede samenwerking en informatie-uitwisseling nodig tussen de
gemeente, andere overheden, de politie en de bijzondere opsporingsdiensten zoals
de FIOD. Voldoende en digitaal vaardige recherchecapaciteit bij de politie is cruciaal
voor het opsporen van de criminele opdrachtgevers en niet slechts de onderkant van
de criminele piramide. Misdaad mag in Utrecht nooit lonen. De gemeente moet de
BIBOB-toetsing, waarbij vergunningen kunnen worden opgeschort of geweigerd bij
het vermoeden van criminele activiteiten, inzetten waar nodig. We kunnen criminelen
raken door hun financiële vermogen af te pakken. De zogenaamde ‘pluk ze’-wetgeving,
waarbij crimineel geld en goed wordt ingenomen, kan wat D66 betreft in Utrecht nog
vaker gebruikt worden.
Radicalisering gaan we samen tegen
Radicalisering moeten we vroegtijdig voorkomen. Zo voorkomen we dat mensen die
zich willen afkeren van onze samenleving kiezen voor terreur. Dit geldt voor islamitisch
extremisme dat nu veel in de actualiteit is, maar ook voor extreemrechtse en
andersoortige radicalisering. Mensen moeten weten waar ze met hun zorgen naar toe
kunnen. Hiervoor willen we de bekendheid van het meldpunt radicalisering vergroten.
Trots zijn we op het actieplan ‘Utrecht zijn we Samen’, dat wij willen voortzetten.
Het gaat daarbij om vroege signalering, snelle hulp en waar nodig repressie. Het
gaat daarnaast zeer nadrukkelijk ook om integratie, kansen op onderwijs en werk, en
bewustwording. Cruciaal in de aanpak van radicalisering is de samenwerking tussen
de gemeente met de nabije omgeving van mensen die dreigen te radicaliseren. Hierbij
moeten alle relevante instellingen en organisaties betrokken worden.
Een veilige leefomgeving
Het vergroten van de veiligheid in de stad zit ook in het voorkomen van ongelukken,
brand en rampen. Voor onveilige verkeerssituaties moet sneller, en in samenspraak
met omwonenden, gebruikers en organisaties zoals de Fietsersbond en Veilig Verkeer
Nederland, een oplossing komen.
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We willen de brandveiligheid van woningen in Utrecht vergroten door gerichte
voorlichting aan risicogroepen zoals studenten en ouderen; de ‘rookmelderdichtheid’
van de stad willen we vergroten. Crisisbeheersing en rampenbestrijding vraagt om
ervaring en routine die alleen op regionaal niveau voldoende kan worden opgedaan.
Samenwerking binnen de Veiligheidsregio is daarom van groot belang.

9. Levendige democratie
Een levendige democratie vraagt om actief burgerschap van alle
Utrechters. Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen stad
moet mogelijk zijn voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat een
diverse groep Utrechters bij de lokale democratie betrokken wordt,
juist ook de groepen die niet als eerste hun stem of idee laten horen.
Utrecht is van alle Utrechters. Dat is niet makkelijk en het gaat niet
altijd zonder spanning. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in goede
participatie zich terugbetaalt in betere en meer gedragen besluiten.
De afgelopen jaren heeft Utrecht zich onder aanvoering van D66
ontwikkeld tot een open stad waar ruimte is voor initiatief. Hier gaan
we mee verder. Democratische vernieuwing, transparantie, en durven
experimenteren moet nóg meer in het DNA van het stadsbestuur en
de gemeentelijke organisatie komen. Privacy, digitale veiligheid en de
beste dienstverlening staan bovenaan onze agenda.

9.1. Utrecht maken we samen
De tijd dat de Utrechtse democratie alleen maar bestond uit eens in de vier jaar
stemmen is voorbij. De komende jaren zijn er grote uitdagingen voor Utrecht, die
niet alleen door ambtenaren, bestuurders en politici moeten worden besproken en
opgelost. We hechten net zoveel waarde aan de meningen, ideeën en initiatieven
van bewoners, ondernemers en organisaties. Dat betekent met volle kracht vooruit
in het vernieuwen van de democratie.
D66 Utrecht wil:
-> nieuwe vormen van participatie en meer Stadsgesprekken organiseren
-> bewoners en buurten meer mogelijkheden geven om over hun omgeving en de
stad te beslissen
-> investeren in de Utrechtse journalistiek
Geef initiatieven ruimte en vertrouwen
Utrechters weten vaak zelf het beste hoe hun omgeving mooier of beter kan. Er is
veel eigen initiatief in Utrecht: van energiecoöperatie tot gezamenlijk groenbeheer,
van taallessen voor vluchtelingen tot het zelf beheren van het buurthuis. De gemeente
moet ruimte en vertrouwen geven en durven experimenten toe te laten. Ook als een
experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. Per initiatief moet gekeken wat nodig
is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een netwerk, geld, materieel of
soms alleen de vrijheid om het te proberen. Voor al deze initiatieven is, mede dankzij
D66, het Initiatievenfonds opgericht. Dit fonds moet beter toegankelijk en bekender
worden, met name in buurten waar er nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Veel
initiatiefnemers lopen nog steeds tegen beperkingen en bezwaren aan binnen de
gemeentelijke organisatie. Daarom introduceren wij een ‘groene-golf-medewerker’
van de gemeente die een initiatief van begin tot einde helpt. Zo voorkomen we dat
initiatiefnemers van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Participatie verbreden en verbeteren
De gemeente maakt plannen altijd in samenspraak met inwoners, ondernemers en
instellingen. Dankzij D66 kent Utrecht de Stadsgesprekken, waarin bewoners met
elkaar en het stadsbestuur in gesprek gaan over belangrijke thema’s zoals energie,
vluchtelingen of ouderenhuisvesting. Wij willen de Stadsgesprekken verbreden en
verbeteren en deze, samen met nieuwe participatievormen, vaker organiseren. Dit
hoeft niet altijd fysiek, maar kan ook digitaal of juist een combinatie van beide zijn. Om
een divers publiek aan de Stadsgesprekken te laten deelnemen, zijn nieuwe vormen
noodzakelijk.
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In aanloop naar de jaarlijkse Voorjaarsnota willen wij de Top van Utrecht organiseren.
Een inhoudelijk én feestelijk evenement voor heel Utrecht waarin de stad en de
politiek met elkaar in gesprek gaan. Tijdens de Top van Utrecht gaat het over de
verantwoording over de besteding van het belastinggeld van het afgelopen jaar en de
ambities en plannen voor het aankomende jaar.
Bewoners aan zet
De komende jaren moeten we de stap zetten om bewoners niet alleen te laten
meepraten en meedenken, maar ook te laten meebeslissen. We moeten vaker het stuur
uit handen durven geven. Bewoners moeten op wijk- en buurtniveau invulling kunnen
geven aan hun omgeving. Iets dat nu maar in beperkte mate kan. Een blauwdruk voor
alle wijken en buurten is niet de oplossing, daarvoor zijn de onderlinge verschillen te
groot. De komende collegeperiode willen wij daarom experimenteren met substantiële
buurtbegrotingen of -budgetten, waarbij bewoners zelf beslissen over de besteding
van een deel van het geld voor hun buurt. Verder willen we in één of enkele wijken
ervaring opdoen met de coöperatieve wijkraad die bestaat uit ingelote bewoners en
een wijkpanel dat digitaal meedenkt. Deze wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief
in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk. Tot slot willen we verder gaan met het
Bewonersbod (waarmee bewoners publieke taken van de gemeente overnemen) en
nieuwe buurtrechten invoeren, zoals het ‘recht op gebouwen en publieke ruimtes’.
Om van deze beweging een succes te maken is het belangrijk dat de gemeente
wijkgericht en als één geheel werkt, met zichtbare en benaderbare wijkwethouders.
Krachtige gemeenteraad
De vertegenwoordigende democratie en nieuwe vormen van directe democratie
versterken elkaar. Een krachtige gemeenteraad is belangrijk om vrijheid,
gelijkwaardigheid en het algemeen belang te bewaken. De werkwijze en communicatie
van de Utrechtse gemeenteraad kan beter aansluiten bij de 21e eeuw. Wij introduceren
een raadsinnovatieprogramma voor de komende periode. Onze eerste prioriteit
is een veel gebruiksvriendelijkere en transparantere manier waarmee Utrechters
bij de raad terecht kunnen om vragen te stellen, ideeën te delen of hun mening te
geven. Via open raadsinformatie moet inzichtelijk zijn wat de stand van zaken in de
besluitvorming over een onderwerp is en wat het stemgedrag van raadsleden is. Een
tweede prioriteit is de rol van de raad in participatieprojecten, waarin zij – zeker met
oog op de Omgevingswet – veel meer uitnodigend moet zijn.
Het college moet de komende vier jaar wendbaar zijn. Daarom willen wij dat het
Coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen wordt geschreven. De raad kan op deze
manier de leiding nemen over haar eigen agenda. De constructieve manier waarop
coalitie en oppositie samenwerken in Utrecht zetten wij graag voort.
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Investeer in lokale journalistiek
Een goed werkende democratie kan niet zonder controle van de macht. Lokale
journalistiek is daarom belangrijk, maar staat onder druk door overheidsbezuinigingen,
snel veranderende technologieën en grote spelers die de advertentiemarkt domineren.
Wij willen investeren in meer financiële slagkracht voor de Utrechtse journalistiek,
met name voor onderzoeksprojecten. Samenwerking tussen nieuwsorganisaties
met verschillende nieuwskanalen moet daarbij bevorderd worden. Wij juichen het
toe wanneer Utrecht de handen ineen slaat met de provincie en de buurgemeenten
om samen meer impact te kunnen hebben in het ondersteunen van de journalistiek.
Ondersteunen betekent ook dat de gemeente informatievragen van journalisten snel en
proactief beantwoordt. Uiteraard moet nooit de onafhankelijkheid van de journalistiek
in het gedrang komen.
Regionale samenwerking
Vaak kunnen we onze impact vergroten, problemen beter aanpakken en kosten
reduceren wanneer we samenwerken over gemeentegrenzen heen. Of dit nu is via
de U10 met onze buurgemeenten, met de provincie Utrecht, de stad Amersfoort, het
waterschap de Stichtse Rijnlanden of de Randstad-steden. Ons uitgangspunt hierbij
is: als stad Utrecht wanneer het kan, samen wanneer het meerwaarde oplevert. Wij
willen zware regionale instituten voorkomen. De democratische legitimiteit en controle
van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen door de Utrechtse
gemeenteraad staan voorop.
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9.2. Toegankelijke
gemeente

en

vernieuwende

Wanneer je de gemeente nodig hebt of een vraag of klacht wilt delen, wil je dit snel
en makkelijk kunnen doen. Dat geldt ook wanneer je diensten of producten van de
gemeente moet afnemen, zoals een paspoort of vergunning. De afgelopen jaren
is de ambtelijke organisatie stevig gereorganiseerd. Vrijwel alle ambtenaren zijn
verhuisd naar het stadskantoor en nieuwe concepten zoals flexibel werken worden
volop toegepast. Er zijn ook grote stappen gezet in het klantgericht werken en
de organisatie staat er goed voor. Dat verdient een compliment. D66 wil volop
voortgaan op deze weg.
D66 Utrecht wil:
-> een gemeente die in begrijpelijke taal communiceert
-> een digitaal toegankelijke gemeente met dienstverlening op maat voor minder
digitaal vaardige Utrechters
-> innovatieve en gebruiksvriendelijke dienstverlening door de gemeente, met een
goede klantenservice
-> dat de gemeente bij het zoeken naar oplossingen gebruik maakt van de creativiteit
van bewoners en het bedrijfsleven
Onbelemmerd toegang
De gemeente moet in normale en begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers
communiceren. Dit wordt taalniveau B1 genoemd. Iedereen moet onbelemmerd
toegang kunnen hebben tot de overheid. Een deel van de Utrechters heeft hier moeite
mee. Met name de steeds verdergaande digitalisering van de overheid zorgt ervoor
dat mensen niet altijd geholpen worden op een manier die bij hen past. Juist wanneer
lezen en schrijven – of e-mail en internet - moeilijk zijn, heb je recht op dienstverlening
op maat.
Dit laat voor ons onverlet dat de gemeente verder moet gaan met de ingezette
digitalisering, zolang bewoners die dat nodig hebben een beroep kunnen blijven doen
op persoonlijke assistentie. Concreet willen wij dat Utrecht landelijk een voorloper is
bij de invoering van de Digitale Agenda 2020.
Beste dienstverlening en klantenservice
De dienstverlening en klantenservice van de gemeente kan innovatiever en
gebruiksvriendelijker. Voor een nieuw paspoort moet je nu twee keer langs bij de
gemeente; waarom kan dit niet digitaal, met een mogelijkheid tot thuisbezorging? Je
moet wat ons betreft met één druk op de knop online kunnen zien welke vergunningen
er in je omgeving worden aangevraagd.
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De balie van de gemeente is open wanneer je zelf niet naar school of naar je werk
hoeft. Gecombineerde afspraken met twee personen of voor twee verschillende
zaken, moeten mogelijk zijn. De website www.utrecht.nl moet als visitekaartje van de
gemeente nog beter en aantrekkelijker worden, ook voor bezoekers uit het buitenland.
Hier horen volledige webtoegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking
en een goedwerkende chatfunctie bij. D66 wil dat ambtenaren voor bewoners en
ondernemers beter vindbaar en bereikbaar zijn.
Slimmer werken
De gemeente Utrecht bezit en produceert veel data die inzicht geeft in de effectiviteit
van het gevoerde beleid. Door deze data op een slimme manier aan elkaar te koppelen
en inzichtelijk te maken, ontstaat informatie waarmee het mogelijk is sneller te sturen.
Dit kan bruikbaar zijn om fietsendiefstal of huisjesmelkers tegen te gaan, maar ook in
het verbeteren van de jeugdzorg of het in goede banen leiden van grote evenementen.
Het frequent digitaal peilen van de mening en ideeën van bewoners en ondernemers
biedt veel kansen. De pioniersfase van de afgelopen jaren moet nu doorgezet worden
naar een standaard manier van werken. Zo maken we van Utrecht een smart city. Het
waarborgen van privacy is hierbij een belangrijke voorwaarde.
Innovatie
De afgelopen jaren zijn goede stappen gezet om de gemeente beter aan te laten
sluiten bij de wereld buiten het Stadskantoor. Nu moeten we doorpakken. D66 wil een
gemeente die innoveert en samen met het bedrijfsleven en bewoners bijdraagt aan
nieuwe, onconventionele oplossingen. Denk aan oplossingen op het gebied van wonen,
het klimaat, een gezonde stad, veiligheid en bereikbaarheid. Wij willen, in navolging
van andere gemeenten en provincies, een Startup in Residence-programma instellen,
waarin startende ondernemingen voor langere tijd binnen en met de gemeente werken
aan Utrechtse antwoorden op maatschappelijke vragen.
Diverse gemeente
De gemeente heeft als vierde gemeente van Nederland en werkgever van 4.000
mensen met haar eigen handelen en intern beleid veel impact. Dat vraagt om een
vooruitstrevende gemeente. Zolang dit landelijk nog niet geregeld is, willen wij voor
medewerkers van de gemeente het partnerverlof na de bevalling uitbreiden met
minstens vijf dagen. Diversiteit en inclusie - maar ook verjonging - krijgen nu aandacht,
maar moeten veel meer een prioriteit zijn in het personeelsbeleid. De Utrechter moet
zich kunnen herkennen in de medewerkers van de gemeente.
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9.3. Privacy en transparantie zijn
prioriteiten
Niet voor niets staat privacy in de Grondwet: iedereen heeft het recht om in de
beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten.
Maar het gaat verder dan dat. Voor D66 is privacy een voorwaarde voor vrijheid,
zelfbeschikking en creativiteit. Al te vaak blijkt dat onze privacy onder druk staat.
Een gemeente die privacy waarborgt, transparant werkt en digitaal veilig is, is voor
ons een prioriteit.
D66 Utrecht wil:
-> dat Utrecht voorop loopt met de invoering van de nieuwe Europese privacyregels
-> dat de gemeente meer informatie uit eigen beweging openbaar maakt en de Wet
Open Overheid lokaal invoert
-> de gemeente laten kiezen voor open source software
Bescherm privacy
Dankzij D66 heeft de gemeente inmiddels een openbaar register waarin alle datalekken
vermeld worden. In mei 2018 worden strenge nieuwe Europese privacyregels van
kracht. Wij willen dat Utrecht vooroploopt bij de naleving hiervan.

Bij het ontwerp of de aankoop van nieuwe systemen door de gemeente, dient privacy
vanaf het begin een uitgangspunt te zijn (ook wel privacy by design genoemd). Als
het niet langer nodig is om bepaalde persoonsgegevens op te slaan, dan willen wij
dat de betreffende systemen worden uitgeschakeld. Naast de verplichte ‘privacy
impact assessments’, willen wij dat Utrecht ‘ethische impact assessments’ gaat
uitvoeren op plekken waar met persoonsgegevens wordt gewerkt. Hiermee worden
schadelijke maatschappelijke effecten door profiling voorkomen en gaan we vroegtijdig
datadiscriminatie tegen. De gemeente moet altijd uitleg kunnen geven over de keuzes
die tot stand zijn gekomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming.
Wij willen de handhavende capaciteit van de gemeente ook inzetten voor de naleving
van privacyregels, bijvoorbeeld om te zorgen dat Utrechters niet onrechtmatig in de
openbare ruimte gefilmd worden door winkeliers of horeca-eigenaren.
Open data
Het vertrouwen in de overheid wordt groter en de democratische controle beter
als de gemeente open en transparant werkt. Dankzij D66 kent Utrecht de eerste
gemeentelijke informatiecommissaris. Wij willen dat de gemeente veel meer informatie
uit eigen beweging openbaar maakt en nu al begint met de invoering van de Wet Open
Overheid. Informatie die met publiek geld betaald is, moet voor iedereen beschikbaar
komen als open data. Dit geldt ook voor informatie die in opdracht of met subsidie
van de gemeente verzameld of gecreëerd is. Uiteraard zijn persoonlijke, vertrouwelijke
en bedrijfsgevoelige gegevens hierop uitgezonderd. Wij willen dat data direct vanuit
de gemeentelijke systemen als open data ontsloten worden, zonder tussenkomst
van ambtenaren (ook wel open by design genoemd). De waarde van open data
neemt toe wanneer meer gemeenten dezelfde datasets op een gestandaardiseerde
wijze ontsluiten. D66 wil dat Utrecht in de regio een leidende rol op zich neemt als
opendataknooppunt om andere gemeenten te helpen.
Transparantie
Voor een goede democratische controle is het belangrijk te weten wie toegang tot de
macht heeft. Uiteraard vinden wij dat het college alle belangen moet afwegen voordat
zij een besluit neemt. Toch heeft niet iedereen dezelfde toegang tot de leden van het
college: professionele (lobby)organisaties hebben een voorsprong. Daarom willen wij
dat de agenda’s van de burgemeester en wethouders openbaar worden. Ook zijn wij
voorstander van het invoeren van een ‘lobbyparagraaf’ bij belangrijke collegebesluiten.
Hierin wordt duidelijk welke bedrijven en belangenorganisaties invloed hebben gehad.

92

Digitale veiligheid
Door toenemende digitalisering en bijbehorende cyberdreigingen, is digitale veiligheid
van groot belang. Wij willen dat de gemeente Utrecht investeert in het verbeteren van
kennis en kunde binnen de organisatie op dit vlak, en dat het hart van de gemeentelijke
informatiebeveiliging bestaat uit eigen medewerkers. De keten is uiteindelijk zo sterk
als de zwakste schakel: D66 wil daarom investeren in trainingen en bewustwording
over digitale veiligheid en privacy bij alle medewerkers van de gemeente. Digitaal
veilig werken betekent ook dat de gemeente haar ICT-systemen zonder vertraging
geüpdatet houdt en alleen nog software gebruikt die ondersteund wordt door updates.
De gemeente past relevante beveiligingsstandaarden en best practices toe en wisselt
informatie over digitale dreigingen uit met andere overheden. Utrecht moet standaard
kiezen voor open source software, zodat de afhankelijkheid van leveranciers afneemt,
tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Software die de gemeente
zelf ontwikkelt, wordt in de regel vrijgegeven als open source.
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10. Financiën: een stevig
fundament
De gemeente Utrecht heeft een jaarlijkse begroting van €1,4 miljard.
Gemeenschapsgeld waar we verantwoord mee om moeten gaan. Vanuit
het gemeentebestuur heeft D66 de afgelopen jaren zorg gedragen voor
het gezond houden van de begroting. Utrecht heeft tegenvallers kunnen
verwerken zonder de gemeentelijke belasting te hoeven verzwaren. Dit
stevige financiële fundament is nodig om de kansen en uitdagingen van
een groeiende stad in goede banen te leiden, en te investeren waar dat
nodig is. Bewoners moeten ook kunnen zien waar hun belastinggeld
heen gaat en daar invloed op kunnen uitoefenen. De gemeente moet dit
duidelijk inzichtelijk maken en bewoners in de gelegenheid stellen zelf
mee te beslissen over bestedingen in hun eigen omgeving.

10. Financiën: een stevig fundament
D66 Utrecht wil:
-> lage gemeentelijke belastingen als uitgangspunt
-> dat niet Den Haag, maar Utrecht de besteding van belastinggeld bepaalt
-> dat het voor iedere Utrechter begrijpelijk is waar gemeentelijk geld vandaan komt
en naartoe gaat
Lage lasten op eerlijke basis
Met gemeenschapsgeld moeten we zuinig omgaan. Dit vraagt om verantwoord
begroten. We mogen de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. Lage
gemeentelijke belastingen zijn voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Daarom
hebben wij woonlasten zoals de OZB de afgelopen jaren niet laten stijgen.
Voor de riool-, water- en afvalstoffenheffing wordt nu alleen een onderscheid
gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, terwijl
een huishouden van twee personen beduidend minder verbruikt en vervuilt dan een
huishouden van zes personen. Dit moet meer in verhouding zijn.
De vervuiler betaalt
Door vervuilen duurder te maken zorgen we ervoor dat Utrecht voor iedereen
leefbaar en aantrekkelijk blijft. Voor de gemeente willen we dit budgetneutraal doen
en extra inkomsten inzetten om vergroening financieel aantrekkelijker te maken. Dit
kan bijvoorbeeld door parkeertarieven voor emissievrije voertuigen aantrekkelijker te
maken. Groei geeft kansen op vergroening. Met behulp van korting op de bouwleges
kunnen volledig circulair energiezuinige gebouwen gebouwd worden.
De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven, door waar mogelijk altijd
groene keuzes te maken. Wij willen dat de gemeente haar positie als grote klant
gebruikt om haar leveranciers tot groener gedrag te bewegen. Een concreet voorbeeld
hiervan is de bank waar de gemeente haar rekening houdt: die moeten we stimuleren
om duurzamer en groener te werken.
Groei faciliteren
Er moet flink geïnvesteerd worden om de groei van de stad mogelijk te maken en
stedelijk te blijven vernieuwen. Hierbij moet de aandacht goed verspreid worden over
alle wijken, van Ondiep tot Hoograven en van Kanaleneiland tot Vleuten. We willen
samenwerken met de provincie, het Rijk en Europa om dit mogelijk te maken.
Door de groei van de stad stijgen de inkomsten. Die inkomsten zetten we in om
bijvoorbeeld scholen, culturele instellingen en sportvoorzieningen op peil te houden.
Zo blijft Utrecht een fijne plek.
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Solide financiën
Utrecht is financieel gezond. Dat willen we zo houden. De gemeente moet een stevige
buffer hebben om tegenvallers te kunnen opvangen en niet meer uitgeven dan zij
binnen krijgt. De gemeente moet op ieder moment in staat zijn om al haar financiële
verplichtingen op tijd te voldoen. Om ook in de toekomst een klap te kunnen opvangen,
willen wij de schuldquote van de gemeente onder de 100% houden.
De gemeente moet zelf zo efficiënt mogelijk werken. Alle afdelingen en diensten
moeten daarom regelmatig worden doorgelicht om te kijken of besparingen mogelijk
zijn. Tegenvallers moeten altijd eerst binnen de gemeentelijke organisatie worden
opgevangen, om te voorkomen dat de rekening bij de bewoners terecht komt.
Het Rijk draagt verantwoordelijkheden over aan de gemeente. Helaas gaat dit ook
gepaard met bezuinigingen en tegelijk worden veel uitgaven verplicht gesteld. Hierdoor
hebben Utrechters geen invloed op hoe grote onderdelen van het gemeentelijke
budget besteed worden. Daarom willen wij dat Utrecht in Den Haag een duidelijk
signaal laat horen, om te zorgen dat gemeenten meer te zeggen krijgen over de
besteding van belastinggeld.
Transparante financiën & verantwoord inkoopbeleid
De gemeentelijke boekhouding kan eenvoudiger. Het moet voor iedere Utrechter
inzichtelijk en begrijpelijk worden waar het geld naartoe gaat en waar dit vandaan
komt. De gemeente kan nu direct al beginnen met de financiën beter inzichtelijk te
maken (het zogenaamde open spending) en beschikbaar te stellen als open data.
Inwoners moeten ook op een laagdrempelige manier kunnen meehelpen met het
opstellen van buurtbegrotingen, of via een Bewonersbod en andere buurtrechten zelf
het initiatief nemen.
Het gemeentelijke inkoopbeleid moet gericht zijn op een goede prijs-kwaliteit
verhouding en (lokale) kleine ondernemers en starters een kans geven. Hiertoe kunnen
aanbestedingen bijvoorbeeld opgeknipt worden. De gemeente kan haar positie als
grote inkoper ook gebruiken om haar beleid in de voorwaarden voor leveranciers op
te nemen, zodat die bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en social return.
Subsidies goed besteden
De gemeentelijke organisatie doet niet alles zelf. Er zijn ook veel taken en activiteiten
die uitbesteed worden. Hiertoe subsidieert de gemeente organisaties en activiteiten
die tenminste voldoen aan de volgende uitgangspunten: het is gericht op het bereiken
van maatschappelijke effecten, lange-termijnsubsidies worden alleen toegekend bij
bewezen resultaten en toekenning en verantwoording van de verleende subsidies is
transparant. Naast subsidies kan de gemeente bijvoorbeeld ook garanties verlenen.
D66 wil dat de gemeente de hierdoor ontstane risico’s inzichtelijk maakt en binnen de
perken houdt.
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Richtingwijzers D66

97

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Verantwoording
Het verkiezingsprogramma Kansen voor alle Utrecht is vastgesteld door de leden
van D66 Utrecht op 28 oktober 2017. Het programma dient als opdracht van de leden
van D66 Utrecht aan de nieuw gekozen fractie voor de periode 2018 – 2022 en het
vormt de inzet van D66 bij mogelijke deelname aan de coalitieonderhandelingen.
Dankwoord
Voor het opstellen daarvan heeft het bestuur van D66 Utrecht een
verkiezingsprogrammacommissie (VPC) ingesteld. De VPC kreeg de wens mee om zoveel
mogelijk mensen en organisaties binnen én buiten D66 te betrekken.
De VPC heeft op een geweldige manier invulling gegeven aan die wens. Er zijn meerdere
bijeenkomsten georganiseerd die toegankelijk waren voor alle leden én niet-leden: van de
eerste brainstorm op het Stadscongres 2016, tot politieke cafés over de groei van de stad
en meedenkavonden over uiteenlopende thema’s. Bijzonder was de G66 op 27 mei 2017,
waarbij 66 willekeurig ingelote leden van D66 Utrecht de eerste conceptteksten konden
lezen en de gelegenheid hadden erop te reageren.
Daarnaast heeft de VPC gesprekken gevoerd met vele ‘smaakmakers’: mensen die niet
noodzakelijk lid van D66 zijn, maar wel vanuit hun positie of activiteiten een groot hart voor
Utrecht hebben. Er is ook intensief contact geweest met maatschappelijke organisaties;
soms door de VPC benaderd, soms op initiatief van de organisaties zelf. Tot slot heeft
de VPC gebruik gemaakt van de denkkracht van de D66-werkgroepen, de Permanente
Programmacommissie (PPC), de wethouders en de gemeenteraadsfractie. Nadat de VPC
het conceptprogramma heeft opgesteld is de eindredactie ter hand genomen door een
schrijfteam.
Het bestuur wil alle betrokken leden en niet-leden bedanken voor hun waardevolle inbreng,
ideeën en inzet. In het bijzonder zijn wij veel dank verschuldigd aan de VPC: Has Bakker,
Nienke Offringa, Rob Schuurmans en Imke Verburg, aan politiek secretaris Jelmer Schreuder
en aan het schrijfteam: Ellen Bijsterbosch en Philip Overkleeft.
Fotografie
De foto's zijn afkomstig van de D66 Utrecht fotosafari. Alle leden die daaraan bijgedragen
hebben zijn wij dank verschuldigd.
Contact met D66 Utrecht?
d66@utrecht.nl
utrecht.D66.nl
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