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UTRECHT WEER VAN ONS



is van en voor Utrechters



wil geen AZC, islamitisch cultureel centrum of moskee



transparant, open en bereikbaar; ook ná de verkiezingen



is voor een stevig nieuw geluid in de Utrechtse gemeenteraad



is voor bereikbaarheid met de fiets en openbaar vervoer, maar ook met de auto



is er voor het MKB en ZZP-ers



is voor goede scholing in de Nederlandse taal



is voor een veilige stad, veilig wonen, veilig uitgaan, veilig sporten



staat voor onze ouderen, gehandicapten en de goede zorg voor hen



staat voor respect voor onze hulpverleners: politie, ambulance, brandweer, buschauffeurs en
anderen werkzaam in de publieke sector



staat voor respect en veiligheid voor medewerkers in huisartsenposten, zieken- en
verzorgingshuizen



staat voor veilig, goed en efficiënt openbaar vervoer in eigen beheer



is er voor de jeugd, onze toekomst



is tegen pamperen



is tegen “bed, bad en brood“ voor illegalen



is tegen hoofddoekjes en boerka’s in publieke functies



is voor de Nederlandse en Utrechtse vlag in de raadszaal en op gemeentelijke gebouwen



is tegen onverdoofd slachten in welke vorm dan ook



is tegen geldverslindende en inefficiënte milieumaatregelen



is voor lastenverlichting



is tegen onzinnige en voor beperkte doelgroepen ingestelde subsidies



is tegen ambtelijke bureaucratie

VEILIGHEID, ISLAMISERING & LEEFBAARHEID

Utrecht moet een veilige stad zijn
De Partij voor de Vrijheid is voor een veilige stad, veilig
wonen, veilig onderwijs, veilig verkeer, veilig winkelen,
veilig uitgaan en veilig sporten. Voor criminaliteit is
geen plek en wij handhaven de regels voor iedereen.
Utrecht wordt geen islamitische stad.

Wij willen dat voor elkaar krijgen door:
 een keiharde aanpak van straatterreur en overlast gevend tuig
 veilig uitgaan in Utrecht voor iedereen en met speciale aandacht voor het lastig vallen van homo’s en
vrouwen door straattuig niet langer te tolereren
 zer0 tolerance beleid met betrekking tot geweld en vandalisme
 meer cameratoezicht en preventief fouilleren waar dat nodig is
 hardleerse overlastgevers verplicht huisvesten in containerwoningen buiten reeds bewoond gebied
 naast strafrechtelijke aanpak ook bestuurlijke aanpak, zoals gebiedsverboden en het sluiten van
gebouwen
 alle politiebureaus dag en nacht open, politie zichtbaar op de straat
 toezicht en veiligheid (de BOA’s) beter opleiden en langzaam uitbreiden tot een gemeentepolitie
 schone en gezellige winkelstraten, o.a. d.m.v. aanpak van zwerfafval en invoeren bedelverbod
 geen moskeeën, AZC’s of islamitisch culturele centra
 geen boerka’s, hoofddoekjes, nikaabs, kaftans of djellabas in publieke functies en geen enkele
islamitische uiting in gemeentelijke gebouwen
 geen enkele vorm van onderdak verschaffen aan terugkerende jihadisten en toekomstige gelukszoekers

 geen bed, bad en brood opvang voor illegalen in Utrecht
 integratie op hoog niveau met toets als vereiste voor iedere nieuwkomer
 geen uitkering en geen voorzieningen voor niet integrerende migranten
 keiharde aanpak van dierenbeulen

BELASTINGEN, VERKEER & BUREAUCRATIE

Utrecht geen spilzieke gemeente
In Utrecht wordt veel belastinggeld van de
hardwerkende inwoners over de balk gesmeten.
Tientallen miljoenen euro’s verdwijnen in de
bodemloze putten van allerlei subsidieclubs en linkse
hobby’s. Wij willen minder en gemotiveerde
ambtenaren die voor de inwoners klaar staan. De
stad moet goed bereikbaar zijn en blijven voor
fietsers en automobilisten.

Daarom willen wij:
 een einde aan geld naar (multiculturele) droomprojecten
 drastische verlaging van kunst- en cultuursubsidies waarvoor geen enkel draagvlak is
 investeren in behoud van ons cultureel erfgoed
 geen ontwikkelingshulp van ons belastinggeld, ook niet via projecten of subsidies
 verlaging van de OZB met 50 %. Geen verhoging van gemeentelijke belastingen en afschaffen van
honden- en toeristenbelasting
 geen stadsboulevards en stoppen milieuzones . P&R’s beter benutten en daar waar nodig aanleggen
 extra aandacht voor verkeersknelpunten, betere verkeersdoorstroming en groene golven. Geen wegen
meer opknippen zoals op de Croeselaan. Geen automobilisten pesten.
 een verdiepte aanleg van de Noordelijke Randweg Utrecht in Overvecht
 parkeertarieven bevriezen, geen uitbreiding betaald parkeren en voor bewoners gratis vergunningen
 parkeernormen overal hard afdwingen voor fatsoenlijke parkeervoorzieningen.
 het verminderen van het aantal (beleids-)ambtenaren en het tegengaan van dure inhuurkrachten
 geen (proef met een) basisinkomen, met of zonder sollicitatieplicht. Ook geen andere
uitzonderingsposities voor specifieke doelgroepen.
 fraude met uitkeringen en voorzieningen wordt keihard aangepakt door uitbreiding van sociaal
rechercheurs en invoeren van de tegenprestatie

UTRECHTERS, ONDERNEMERS & BESTUUR

Utrecht gaat eindelijk luisteren naar
haar inwoners
De Partij voor de Vrijheid luistert wel naar de inwoners van
Utrecht en geeft hen ook direct wat te zeggen over de
besluitvorming in Utrecht. Einde aan onzinnige regelgeving.
Ondernemers steunen daar waar zij er behoefte aan hebben.

Daarom willen wij:


geen tippelzones in Utrecht; hard optreden tegen illegale prostitutie



bindende referenda in Utrecht en een gekozen Burgemeester



afschaffen van de wijkraden



geen dubbele nationaliteiten voor Burgemeester, wethouders en raadsleden



een wethouder met de portefeuille Veiligheid



de Nederlandse en Utrechtse vlag in de raadszaal en op Utrechtse overheidsgebouwen



niet meer geld uitgeven dan er aan inkomsten binnenkomen



Openbaar Vervoer terug in eigen gemeentelijk beheer



goed en efficiënt Openbaar Vervoer, onder andere tramuitbreiding naar Vleuten en Rijnenburg



alle gemeentelijke publiekscommunicatie uitsluitend in het Nederlands



dat in Leidsche Rijn centrum een gemeenteloket voor de inwoners komt



instellen van één loket waar iedereen terecht kan voor welke dienstverlening dan ook



hulp voor ondernemers bij het aanvragen van vergunningen



regeldruk voor ondernemers verminderen. Keuzevrijheid voor winkeliers en horecaondernemingen



minder regels: voor nieuwe regels moeten er twee oude vervallen



doeltreffende promotie van Utrecht, alleen daar waar het onze ondernemers of bewoners aantoonbaar
voordeel gaat opleveren



geen geschiedvervalsing als het hernoemen van naar zeehelden genoemde straten

ZORG & OUDEREN

Utrecht heeft respect voor onze ouderen
De zorg voor ouderen en zieken moet in Utrecht veel beter.
Iedere doorligwond, 24-uursluier of klacht over douchen en
verzorging is er een te veel. De Partij voor de Vrijheid vindt het
onacceptabel dat de generatie die ons land groot heeft gemaakt
nu in de kou wordt gezet. Wij hebben respect voor onze ouderen
en hulpverleners.

Daarom willen wij:
 betere en meer voorzieningen voor ouderen en gehandicapten
 kwaliteit boven prijs in de WMO en Jeugdwet
 voldoende uren voor huishoudelijke hulp en voldoende hulpmiddelen
 een poule van duo-fietsen en andere hulpmiddelen
 uitbreiding en verbetering van het deur-tot-deur-vervoer in samenhang met efficiënter OV
 speciale aandacht voor dementie en investering in kleinschalige woonvoorzieningen en hulp thuis
 zorgverleners parkeren gratis in Utrecht
 meer parkeerplaatsen voor ouderen, gehandicapten en vrouwen die in verwachting zijn
 gelijke behandeling van allochtonen in de (ouderen)zorg (medewerkers, bewoners en patiënten)
 dus ook geen speciaal islamitisch personeel voor zorgbehoevende islamieten
 geen verkwisting van zorggeld aan aparte gebedsruimten en vlees van onverdoofd geslachte dieren
 regels voor woningaanpassing versoepelen opdat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen
 het garanderen van veiligheid en voorzieningen in verzorgings- en verpleeghuizen

ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD & SPORT

Utrecht de beste stad om op te
groeien
De Partij voor de Vrijheid wil dat Utrecht ook voor
onze kinderen een veilige en goede plaats is om
op te groeien. Goed onderwijs is de basis voor de
toekomst van onze kinderen.
We behouden onze eigen cultuur, gebruiken en
tradities.
Wij willen dat voor elkaar krijgen door:
 geen islamitisch onderwijs

 stimuleren en faciliteren van Nederlands onderwijs aan migranten
 aandacht voor de Nederlandse identiteit en de Nederlandse cultuur
 Sinterklaas vieren met zwarte pieten zoals het hoort. Tradities houden wij in ere
 bestaande Nederlandse feestdagen vieren en niet inruilen voor nieuwe

 introductie van het Nederlands volkslied op school
 alle kinderen van 15 jaar bezoeken Kamp Amersfoort onder deskundige begeleiding
 belangrijke positie en uitbreiding Utrecht Science Park garanderen
 het stimuleren van het onderwijs aan ambachtsscholen en werkend leren
 schooluitval terugdringen door effectieve inzet van de leerplichtambtenaren
 kosten van wangedrag en spijbelen door minderjarigen verhalen bij de ouders

 een samenscholingsverbod voor overlast gevende hangjongeren
 uitbreiden en efficiënter gebruiken van sportaccommodaties
 het stimuleren van samenwerking tussen scholen en sportverenigingen
 invoeren van schoolzwemmen en schoolsporten voor jongens en meisjes gezamenlijk

WONEN & DE STAD

Utrecht de mooiste stad
Veel inwoners voelen zich niet meer thuis in Utrecht. Zij
herkennen hun eigen wijken en straten niet meer. Door een
toenemende islamisering komen de eigen waarden en
normen sterk onder druk te staan. De Partij voor de Vrijheid
wil de stad aan haar bewoners teruggeven.

Daarom willen wij:
 geen islamitische uitingen in de stad meer toestaan (ook geen Arabische gebedsoproepen)
 in de polder Rijnenburg en Reijerscop direct beginnen met ontwikkelen en bouwen van woningen
 voorrang bij woningtoewijzing voor geboren en getogen Utrechters en wie hier langer dan 15 jaar woont
 stimuleren van meer en vooral betaalbare woningbouw voor starters en ouderen
 aandacht voor voldoende, prettige en leefbare parken
 bouwen in de stad waar dat nog kan, maar ook bouwen aan en over de rand van de stad. Geen bebouwing
hoger dan de Domtoren.
 te zorgen voor meer betaalbare studentenhuisvesting
 huisjesmelkers keihard aanpakken
 het isoleren van woningen te stimuleren, maar zonnepanelen alleen op daken van gebouwen en niet in
zonneakkers
 geen windmolens in Utrecht, geen diepe geothermie en geen biomassacentrales
 gemeente Utrecht dwingen zich ook zelf aan alle regels en wetten te houden

