Verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands D66 Utrecht

Kansen
voor alle
Utrechters

D66 krijgt het voor elkaar

Kansen voor alle Utrechters
Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar
mag dan kiezen wie er in de gemeenteraad komt. Zo beslissen inwoners van Utrecht
over de toekomst van onze stad. D66 wil Utrecht voor iedereen nog mooier, leuker,
groener en kansrijker maken. Dit verkiezingsprogramma is speciaal geschreven
voor iedereen die het prettig vindt ons programma in eenvoudig Nederlands te
lezen.

1. Kansen voor iedereen
D66 wil dat iedereen in Utrecht gelijke kansen heeft. We willen bijvoorbeeld dat kinderen
niet meer opgroeien in armoede. En we willen dat mensen niet meer gediscrimineerd
worden. Mensen die leven met een beperking moeten in Utrecht ook mee kunnen doen.
Dat kan door gebouwen en de straat geschikt te maken voor bijvoorbeeld rolstoelen.
Voor ons is onderwijs het allerbelangrijkst. Wij denken dat onderwijs er voor zorgt dat
iedereen kansen krijgt. Iedereen moet daarom naar een goede school kunnen. Het
moet dan niet uitmaken hoe oud je bent of waar je vandaan komt.
2. Een groene toekomst
D66 vindt het belangrijk dat Utrecht een gezonde en groene stad is. Dat is belangrijk
voor nu, maar ook voor een duurzame toekomst. We willen dat we beter omgaan met
afval. We willen ook dat we de lucht zo schoon mogelijk houden. En dat we zuinig
omgaan met energie. D66 denkt dat alle Utrechters kunnen meedenken en meehelpen
om te zorgen dat we een schone en groene toekomst krijgen!
3. Ruimte om te wonen en leven
Heel veel mensen willen graag in Utrecht wonen. Dat begrijpen wij goed, want Utrecht
is ook een hele fijne stad! D66 wil dat we goed nadenken waar mensen kunnen leven
en werken. D66 wil wonen betaalbaar houden voor iedereen. Daarom moeten er snel
meer huizen gebouwd worden.
4. Verkeer en bereikbaarheid
Met veel mensen in een grote stad is het vaak druk, ook in het verkeer. D66 vindt
het belangrijk dat je schoon en veilig kunt komen waar je wilt in de stad. Als iedereen
overal met de auto heen gaat, staat iedereen in de file. Wij willen zorgen dat zoveel
mogelijk mensen op de fiets gaan. Dit willen we bereiken door veel fietspaden en
fietsenstallingen te bouwen.
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5. Aan het werk
D66 wil graag dat mensen aan het werk kunnen. Daarvoor hebben we veel verschillende
bedrijven nodig in Utrecht. We willen dat je makkelijk je eigen bedrijf kunt beginnen.
Ook willen we ervoor zorgen dat onderwijs in Utrecht past bij de bedrijven, zodat je na
je school makkelijk werk kunt vinden. D66 vindt het heel belangrijk dat iedereen kans
heeft op werk, of je nou liever met je hoofd of met je handen werkt.
6. Een leuke, levendige stad
In een grote stad is altijd wat te doen . D66 vindt het fijn dat Utrecht levendig blijft. Zo
kunnen Utrechters elkaar ook ontmoeten. Iedereen moet kunnen genieten van cultuur,
zoals festivals, muziek, kunst en musea. Verder willen we dat je in Utrecht goed kunt
sporten. Dat kan op een sportclub, in het buurthuis of in je buurt.
7. Zorg en hulp voor wie dat nodig heeft
Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent, of (even) niet alles
zelf kunt. De laatste tijd is er veel veranderd voor mensen die zorg nodig hebben. D66 is
blij met de buurtteams. Die zorgen dat mensen in hun eigen buurt hulp kunnen krijgen.
We vinden dat mensen zelf moeten kunnen bepalen welke zorg ze nodig hebben.
Sommige mensen hebben wat meer hulp nodig. D66 wil dat mensen die dakloos zijn
goed worden opgevangen. Soms is dat even in een opvang, maar liefst in een gewone
buurt. We willen in Utrecht vluchtelingen blijven opvangen. We moeten hen dan ook
helpen in onze stad een nieuw thuis te vinden. D66 vindt het belangrijk dat we zorgen
voor mensen die dat nodig hebben.
8. Vrij en veilig samenleven
D66 wil dat je in Utrecht vrij en jezelf kunt zijn. Het maakt niet uit wie je bent of waar je
vandaan komt. En het maakt niet uit of je van mannen, vrouwen of van allebei houdt.
Dat kan alleen als mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd. Het is niet erg als
mensen het met elkaar oneens zijn. Maar geweld, of mensen buitensluiten, dat mag
nooit.
Wij denken dat iedereen kan helpen om de stad zo veilig mogelijk te maken. Door
iedereen een kans te geven iets van het leven te maken kunnen we veel criminaliteit
voorkomen. Zo hebben we minder vaak politie nodig.
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9. Meedenken, meedoen en meebeslissen
In Nederland wonen we in een democratie. Iedereen mag meedenken, meedoen en
meebeslissen over hoe het in Utrecht gaat. D66 vindt dit heel belangrijk en denkt dat
dit nog veel beter kan. We willen dat heel verschillende mensen kunnen meedenken.
Juist ook mensen die dat nu nog niet zo vaak doen.
10. Verstandig met geld omgaan
D66 vindt dat je verstandig moet omgaan met het geld in de stad. Dat geld wordt
namelijk betaald door alle mensen die daar wonen. Mensen in de stad betalen belasting,
waar alle dingen in de stad van worden betaald. We willen dat mensen zelf kunnen
meebeslissen waar dat geld in hun eigen buurt aan wordt uitgegeven.

Uw mening telt
D66 wil dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Dat iedereen de kans krijgt
naar school te gaan, zichzelf te zijn en aan het werk te gaan. Wij hebben met de
tien punten van het verkiezingsprogramma uitgelegd hoe wij dat mogelijk willen
maken. Misschien heeft u daar ook wel ideeën over of heeft u vragen? We horen
dat dan graag. U kunt ons altijd een bericht sturen: D66@utrecht.nl.
Wij danken Stichting Lezen & Schrijven voor de hulp bij het schrijven van deze
versie van ons verkiezingsprogramma.
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