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Iedereen doet mee! 
Utrecht is van alle Utrechters, dat betekent dat we allemaal meedoen, als we kunnen.    

 

Inleiding bij dit programma van Cees Bos, fractievoorzitter Stadsbelang Utrecht. 

Vier jaar geleden heb ik de kans gekregen om een Utrechtse partij op te richten, die de steun heeft 

gekregen van meer dan 6000 Utrechters. Dat gaf ons twee zetels in de gemeenteraad, een resultaat 

waar ik nog steeds heel trots op ben. Stadsbelang Utrecht staat voor simpel, duidelijks en Uteregs. 

Wij zijn de enige partij die er alleen is voor Utrechters. De afgelopen vier jaren hebben wij ons steeds 

ingezet om het belang van Utrechters te behartigen. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de 

deur en wij willen ons graag blijven inzetten voor onze prachtige stad en haar inwoners. 

Het gaat de goede kant op met Utrecht. Onze stad is een plek waar veel mensen willen wonen, 

werken, studeren en graag verblijven. We staan nu op het punt om een keuze te maken: kiezen we 

voor het belang van Utrechters of voor de wens om te groeien als stad? Voor Stadsbelang Utrecht is 

die keuze simpel: we kiezen vooral voor Utrechters. 

Ondanks dat we een kleine partij zijn, hebben we wel grote successen behaald. Voorbeelden hiervan 

zijn het terugdraaien van de bezuiniging op armoede, er komt meer groen in Utrecht, sport is 

toegankelijker geworden en de tippelzone is niet verplaatst naar een woonwijk in De Meern. 

Utrecht is een heel grote gemeente. Dat heeft tot gevolg dat er enorm veel geld wordt uitgegeven 

om de stad zo fijn mogelijk te maken voor Utrechters. Wij maken ons zorgen over het geld, want de 

stad heeft haar financiën niet goed op orde. Deze grote gemeente geeft simpelweg veel meer geld 

uit dan dat er binnenkomt. Geleend geld, dat de gemeente Utrecht wil terugverdienen door de stad 

te laten groeien in de toekomst. Hierdoor loopt de schuld van Utrecht op met 300 miljoen euro eind 

2018! Stadsbelang Utrecht wil dat het lenen van nog meer geld stopt en dat we als stad niet meer 

gaan uitgeven dan we binnenkrijgen. 

Naast het geld maken wij ons ook grote zorgen over de vele Utrechters zonder uitzicht op een 

gezonde toekomst. De stad heeft veel te weinig gedaan om Utrechters die dat nodig hebben, hulp 

aan te bieden. Er zijn miljoenen euro’s bespaard op huishoudelijke hulp, mensen in de bijstand 

hebben geen zicht op werk en ouderen raken steeds meer in een isolement. 

Wij willen ons, als Stadsbelang Utrecht, de komende vier jaar gaan richten op zes speerpunten: 

1. Iedereen doet mee 

2. Afspraak is afspraak 

3. Groen wonen in Utrecht 

4. Zuinig met geld 

5. Zorg voor elkaar 

6. Utrecht moet bereikbaar blijven 

 
 
 
 



   

  4 
 

LIJST 

7 

 

De zes speerpunten 
 
Iedereen doet mee 
Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet, die dat kan.  
Wij stellen het op prijs als Utrechters zelf initiatieven nemen. Dat noemt men overheidsparticipatie. 
Stadsbelang Utrecht kiest bij voorkeur voor overheidsparticipatie. In dit verkiezingsprogramma komt 
u een aantal keren tegen dat we Utrechters uitdagen om initiatief te nemen. Een voorbeeld daarvan 
is dat we de Zonnebloem uitdagen om moederbuddy’s in te zetten. Dat zijn vrouwen – moeders – die 
op vrijwillige basis jonge moeders ondersteunen, van wie de eigen moeder is overleden of ver weg 
woont. Een tweede voorbeeld is dat we aandringen op meer particuliere initiatieven voor 
armoedebestrijding. Een derde voorbeeld is, dat we ouders vragen initiatief te nemen om 
schoolpleinen groener te maken. 
 
Dat beroep op Utrechters om initiatief te nemen gaat zo ver, dat we Utrechters zelf 
medeverantwoordelijk houden voor de oplossing van hun problemen. Als je eenzaam bent, dan kun 
je dat bestrijden, door lid van een club te worden. Maar dan moet die club er wel zijn en toegankelijk 
zijn voor iedereen die erbij wil horen. Stadsbelang Utrecht pleit voor breedtesport en geeft daar in 
het beleid de voorkeur aan, omdat sport verbroedert, mensen samenbrengt. Bij cultuur geven we de 
voorkeur aan de kunstbeoefening op amateurniveau. In zangkoren, toneelverenigingen en bands 
spelen mensen samen en zijn ze bij elkaar betrokken. Alleen in die gevallen dat Utrechters zichzelf 
niet kunnen helpen, dan schiet de overheid toe met een helpende hand. 
 
Stadsbelang Utrecht gaat nog verder om mensen te betrekken. Wie kan, maar niet wíl meedoen, 
krijgt daarom te maken met sancties. Leer je geen Nederlands of doe je daar veel te lang over, dan 
korten we de bijstandsuitkering. Wil je geen tegenprestatie als vrijwilliger of mantelzorger leveren, 
dan heeft dat ook negatieve gevolgen voor de uitkering. Goede wil moet namelijk wel van twee 
kanten komen. 
 
Afspraak is afspraak 
Utrecht moet Utrechters aan afspraken houden. De gemeente doet veel voor organisaties, maar mag 
verwachten, dat ze zich aan spelregels houden. Als er een vergunning wordt gevraagd voor een 
evenement of festiviteit en de gemeente verbindt daar voorwaarden aan, dan houden Utrechters 
zich aan die voorwaarden. Wordt ter vermijding van geluidsoverlast bijvoorbeeld een maximum 
gesteld aan het aantal decibellen tijdens een festiviteit, dan houden we ons daaraan. 
 
Heb je een deel van een bijstandsuitkering ten onrechte ontvangen, dan betaal je het teveel terug. 
Daar onttrekt een Utrechter zich niet aan. Bijstandsfraude wordt hard bestreden. Fraude is stelen 
van je medeburgers. Dat doe je niet. 
 
Bij nieuwbouw of verbouw houd je je aan de bepalingen in de vergunning. Je mag niet de hand 
lichten met veiligheidseisen. Eisen die verband houden met vermindering van het energiegebruik 
respecteer je, omdat we een milieuzorgplicht hebben voor onze en volgende generaties. 
 
Stadsbelang Utrecht heeft het hierboven al gesteld: als je de Nederlandse taal niet beheerst, dan doe 
je er moeite voor dat te veranderen. Zo vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Te veel 
vluchtelingen blijven jaren hangen in de bijstand. Bijstand is bedoeld als vangnet voor weinigen, niet 
als hangmat voor velen. 
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Groen wonen in Utrecht 
Stadsbelang Utrecht hecht aan een groene stad. We vragen Utrechters om mee te doen aan de actie 
Steenbreek. Vervang eens een tegel of een paar stenen in je voortuin of bij de gevel van je huis door 
een plant of struik. Stadsbelang Utrecht is voorstander van volkstuinen. We zijn ervan overtuigd dat 
er onder volkstuinders veel enthousiaste vrijwilligers zijn om groepjes schoolkinderen liefde voor de 
natuur bij te brengen.   
 
Stadsbelang Utrecht wil meer groen in de bestaande bebouwing. De komende raadsperiode willen 
wij per jaar vier hectare bestrating omzetten in groen. We staan voor groene en blauwe 
(waterpartijen) verbindingen met andere gemeenten in de omgeving van Utrecht. We pleiten voor 
groene schoolpleinen, waar ook plek is ingeruimd voor water. Dat wordt mogelijk gemaakt met een 
bijdrage van het hoogheemraadschap en gemeentelijke subsidie. We hebben waardering voor 
initiatieven van Utrechters, die speelveldjes, parken en binnenplaatsen groener willen maken. De 
gemeente kan daarvoor ruimte maken in bestemmingsplannen. 
 
In de nieuwbouw stellen we eisen aan het percentage groen in het ontwerp van de buurt of wijk. Ook 
het stationsgebied moet een groene sfeer ademen. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de ruimte 
voor woningen. Dan gaan we met de nieuwbouw maar meer de hoogte in (waarbij we altijd lager 
blijven dan de Domtoren). 
 
Zuinig met geld 
Stadsbelang Utrecht heeft steeds gewaarschuwd tegen te veel geld uitgeven en te veel lenen door 
onze gemeente. Het geld dat wordt uitgegeven, is opgebracht door de Utrechtse belastingbetalers: je 
familie en je buren. Daar moet je als gemeente zorgvuldig mee omgaan. Er zijn nieuwe regels 
ingevoerd. Een gemeentebegroting is in evenwicht, als naar verwachting over drie jaar de inkomsten 
de uitgaven dekken. De praktijk is geweest, dat dat evenwicht telkens een jaar opschoof: ‘vólgend 
jaar, dan gaan we echt voor break-even’. Dan ga je te veel uitgeven. Voeg daarbij, dat in de afgelopen 
jaren gestreefd werd naar veel meer inwoners. De gemeente rekende zich rijk met inkomsten die in 
de toekomst nog ontvangen moeten worden. Als dat ook daadwerkelijk gebeurt. 
 
Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente veel zuiniger is. Zorgvuldiger, met minder voorschot nemen 
op de toekomst. Stadsbelang Utrecht wil ook dat de stad minder snel groeit dan de gemeente nu 
nastreeft. Je kunt heel moeilijk werken aan een samenleving, als je in tien jaar het aantal inwoners 
van bijvoorbeeld een stad als Nieuwegein erbij krijgt. Dat doe je de huidige Utrechters niet aan. 
 
Stadsbelang Utrecht wil op een andere manier initiatieven subsidiëren. Het is niet goed om allerlei 
instanties jarenlang budgetten in het vooruitzicht te stellen. Dat maakt de ontvangers afhankelijk. 
Het doodt het eigen initiatief om geld binnen te halen. Stadsbelang Utrecht is voor cultureel 
ondernemerschap: na een aantal (licht)gesubsidieerde beginjaren houdt een bedrijf de eigen broek 
op. Horizonsubsidiëring noem je dat. Bij een herhaalde subsidieaanvraag moet aangetoond worden, 
dat men het maximale heeft gedaan om eigen inkomsten te vergaren. 
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Zorgen voor elkaar 
Stadsbelang Utrecht vindt dat Utrechters voor elkaar moeten zorgen. Dat mag je van elkaar 
verwachten. Omzien naar elkaar, een helpende hand toesteken in het besef dat je zelf straks 
mogelijk ook iemand nodig hebt. Het is een gemeentelijke taak om hulp te bieden als Utrechters  
 
onvoldoende zelfredzaam zijn. Niet iedereen kan steunen op mantelzorg of heeft professionele 
hulp/zorg nodig. Utrechters kunnen dat bij elkaar signaleren. Zie jij dat je buurman het niet redt in 
z’n eentje, ondanks de steun van kinderen, de buurt of vrienden, dan geef je dat door aan het 
buurtteam. 
 
Utrechters hebben recht op hulp, zorg die wordt gegeven vanuit de gemeente en zorgverzekeraars. 
Stadsbelang Utrecht vindt dat zorg op maat moet worden gegeven. Iedereen is verschillend en iedere 
hulpbehoefte is dus ook verschillend. Stadsbelang Utrecht doet in het voorliggende 
verkiezingsprogramma nogal wat aanbevelingen om het proces van zorgverlening te verbeteren. Dat 
begint met aanbevelingen voor een betere toegang tot hulp. Dit kan onder meer via 
wijkinformatiepunten en keukentafelgesprekken in aanwezigheid van een onafhankelijke 
cliëntadviseur.  
 
De gemeente verstrekt bijstand aan mensen, die geen of onvoldoende inkomen hebben. Stadsbelang 
Utrecht heeft een antenne voor armoede. Wij weten uit onderzoek, dat eenpersoonshuishoudens 
met schoolgaande kinderen het zwaar hebben. Stadsbelang Utrecht wil in deze situatie genereus 
omgaan met de aanvullende bijstand. Kinderen uit gezinnen met een lager inkomen krijgen 
schoolboeken en andere voorzieningen om mee te kunnen doen, met de garantie dat anderen niet 
kunnen weten dat zij die ontvangen van gemeentewege. Die kinderen moeten ook lid kunnen 
worden van een sportclub en de juiste sportspullen krijgen, dankzij financiële ondersteuning van de 
gemeente. De schuldhulpverlening moet naar het idee van Stadsbelang Utrecht op de schop. Uit de 
samenleving komen veel adviezen ter verbetering van de positie van mensen met schulden. Een 
eerste advies dat we volgen, is dat wordt vermeden dat mensen met een huurachterstand uit hun 
woning worden gezet. De verhuurder signaleert een huurachterstand meteen. Als de verhuurder 
tijdig in contact treedt met het buurtteam, kan er in dit stadium wellicht al een oplossing gevonden 
worden voor de problemen van de huurder. 

 

Utrecht moet bereikbaar blijven 
Utrecht slibt dicht. Je verplaatsen in Utrecht kost meer tijd dan je verplaatsen via de snelweg. Daar 
wil Stadsbelang Utrecht iets mee doen. Voor de toekomst pleiten we voor een bovengrondse metro 
in de vorm van lightrail. Een soort tram dus, die we ook in het centrum willen. Op de korte termijn 
willen we het verkeer meer over de snelwegen rondom Utrecht laten rijden. We gebruiken de 
snelwegen, die er toch al liggen, als een soort Utrechtse rondweg. Daartoe gaan we de stad in 
deelgebieden verdelen: zogeheten compartimenten. De verbinding tussen de compartimenten 
worden geknipt en niet geknepen (smaller gemaakt), zoals andere partijen willen. Het centrum moet 
wel bereikbaar blijven voor Utrechters.  
 
In het navolgende treft u ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van Utrecht op 21 
maart 2018. 
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Bewoners en Bestuur 
 
Utrechters nemen zelf initiatief 
De koning zei het al in 2013: “De overheid moet minder naar zich toe trekken, meer aan burgers zelf 

overlaten. We moeten naar een participatiesamenleving.” Als maatschappij hebben we het uit de 

hand laten lopen. Bij alle problemen riepen we dat de overheid er iets aan moet doen. Maar 

Utrechters weten zelf het beste wat ze willen en daar maakt de overheid te weinig gebruik van. Het 

overheidsbeleid heeft mensen afhankelijk gemaakt. De overheid moet samen met Utrechters in actie 

komen, uitgangspunt is: een overheid die helpt.  

Natuurlijk betalen we allemaal belasting om o.a. de zwakkeren te beschermen, maar wat bedoeld is 

als vangnet voor weinigen werd een hangmat voor velen. Kostenposten als uitkeringen, subsidies: 

het wordt onbetaalbaar. Utrechters, zoals jullie en wij van Stadsbelang Utrecht, moeten meer onze 

eigen broek ophouden. We gaan samen beleid maken. Iedereen doet mee! 

We nemen samen de verantwoordelijkheid  
De Tweede Kamer heeft er al een begin mee gemaakt. Het beleid wordt dichter bij de burger 

gebracht. Het wordt verlegd van het rijk naar de gemeente en vandaar meer naar burgers zelf. De 

huishoudelijke hulp en de jeugdzorg zijn in handen gelegd van de gemeenten. Inwoners kunnen de 

hulp of zorg zelf organiseren. Dat kan door een individueel persoonsgebonden budget (PGB) of met 

elkaar, door oprichting van een zorgcoöperatie. Ook op andere terreinen kunnen Utrechters initiatief 

nemen, bijvoorbeeld met een energiecoöperatie: een groep burgers die samen werken aan 

duurzame en betaalbare energie. 

Geen verzorgingsgemeente  
De gemeente Utrecht is nog niet gewend aan deze nieuwe lijn in het besturen. Het college van 

burgemeester en wethouders is bezig de inwoners maximaal te ‘ontzorgen’. Het rijk stapt af van de 

verzorgingsstaat, de gemeente Utrecht gaat juist door met een verzorgingsgemeente. Wij willen dat 

de gemeente samen met de inwoners gaat besturen. Utrechters weten heel goed was wel en niet 

nodig is in de stad.  

Ontmoetingen stimuleren 
Stadsbelang Utrecht wil bestaande en nieuwe initiatieven van inwoners alle ruimte geven. Utrechters 

doen al veel. Van de Utrechters doet 39% vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een sportvereniging, een 

school, een religieuze instelling en/of een crèche. Waar mensen elkaar ontmoeten, nemen ze 

verantwoordelijkheid voor elkaar. De gemeente moet de zelforganisatie van Utrechters aangrijpen 

en stimuleren door voorlichting en hulp, als inwoners daarom vragen. Wij geloven minder in de 

wijkparticipatie die de gemeente nastreeft. Inwoners ontmoeten elkaar meer bij een 

(sport)vereniging, de (sport)school, in een café, bij een pubquiz, in een park en/of in de 

facebookgroep van de wijk waarin ze wonen. Buurthuizen scoren laag als het gaat om het stimuleren 

van ontmoeting. Stadsbelang Utrecht denkt in principe mee, als groepen inwoners initiatieven 

nemen. Per geval bezien we of een gemeentelijke bijdrage aan de orde is. 
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Wijkraden serieus nemen 
Het is goed mogelijk dat er initiatieven in een wijk ontstaan. Als groepen inwoners initiatieven 
nemen, dan verdienen die in principe ondersteuning van de gemeente. Per geval bezien we of een 
gemeentelijke bijdrage aan de orde is. 
Utrecht heeft tien wijkraden: groepen onafhankelijke inwoners en ondernemers uit tien wijken waar 
Utrecht in is opgedeeld. De wijkraden adviseren het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd, 
precies zoals Stadsbelang Utrecht het graag ziet. Maar we zien een grotere rol voor de wijkraden. 
Stadsbelang Utrecht is voorstander van het toekennen van een eigen budget. Een vast bedrag per 
jaar waarmee de wijkraad de verschillende nieuwe initiatieven in de wijk een steun in de rug kunnen 
bieden. De georganiseerde participatie van de gemeente is nu meer aanbod- dan vraaggericht. 
Stadsbelang Utrecht vindt dat de Stadsgesprekken die nu al bestaan veel meer potentie hebben. In 
die Stadsgesprekken bespreekt de gemeente met Utrechters bepaalde thema’s. Stadsbelang Utrecht 
wil in die Stadsgesprekken graag horen wat er beter moet, niet alleen de bevestiging dat het huidige 
beleid goed is. Experts om inbreng vragen is prima, maar de bewoners moeten leidend zijn tijdens 
een Stadsgesprek. Stadsbelang Utrecht is voorstander van bijeenkomsten die bij de start, tijdens en 
na afloop van projecten (technische en objectieve) informatie bieden aan burgers. En die ruimte 
bieden voor inbreng van Utrechters. 
 
Van aanbodgericht naar vraaggericht 
De gemeenteraad van Utrecht moet meer vraaggericht of behoeftegericht besturen. Ieder jaar stuurt 
de gemeente Utrecht een vragenlijst over wonen, veiligheid, werk en meer onderwerpen naar 
12.000 tot 27.000 Utrechters. Deze vragenlijst heet de inwonersenquête. De inwonersenquête stelt 
op dit moment vragen als ‘wat vindt u van het beleid’ en ‘bent u tevreden over ons aanbod?’ In de 
komende raadsperiode moet de inwonersenquête als het aan Stadsbelang Utrecht ligt meer gaan 
over de behoeften of de vragen van Utrechters dan over het huidige beleid van de gemeente. De 
gemeente stelt dat de resultaten van de enquête worden gebruikt in rapportages, monitors en meer. 
Stadsbelang Utrecht wil een inwonersenquête met resultaten waarmee beleid kan worden 
aangepast of gemaakt. Dat kan alleen met een ander college van burgemeester en wethouders en 
een andere manier van besturen. We willen beleid dat puur en alleen is gericht op Utrechters. De 
landelijke politiek mag nooit leidend zijn. Al helemaal niet als daarmee het belang gediend is van een 
partij, in plaats van Utrechters. 
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Stedelijke ontwikkeling 
 
Groeien is geen doel op zich 
Utrecht heeft op dit moment zo’n 335.000 inwoners. De huidige gemeenteraad wil in 2030 naar 
400.000 inwoners en naar 425.400 inwoners in 2040. De reden voor deze groeibehoefte is simpel: 
meer inwoners betekent meer inkomsten. Die inkomsten zijn nodig om de schulden die wij nu maken 
te kunnen betalen in de toekomst. Stadsbelang Utrecht wil de stad laten groeien in een tempo dat 
goed is voor Utrechters, niet voor de kas van de gemeente. Stadsbelang Utrecht kiest voor een 
organische groei naar vooralsnog 370.000 inwoners in 2030. 
 
Wonen wordt steeds duurder 
Utrecht huisvest nu al meer dan 3650 inwoners per vierkante kilometer. Bij een groei naar 400.000 
inwoners in 2030 zijn er nog veel meer woningen nodig. Terwijl Utrecht nu al een enorm 
woningtekort heeft. Bouwen binnen de stadgrenzen betekent bouwen tegen relatief hoge kosten. 
Bestaande gebouwen afbreken of ombouwen tot woonruimte is een optie. Dit levert echter veel te 
weinig woningen op. Tegen hoge kosten bouwen in de stad leidt simpelweg tot te weinig goedkope 
(huur-)woningen. Bouwen binnen de stad kost veel tijd, door sloop en overleg met vele eigenaren. 
We redden het niet om binnen de stadsgrens voldoende woningen te realiseren om aan de 
woningvraag te voldoen. Niet nu en – gezien de enorm stijgende woningvraag bij een inwonertal van 
400.000, al helemaal niet in de toekomst. 
 
Woningen voor Utrechters 
Stadsbelang Utrecht kiest voor organische groei. We willen een oplossing voor de huidige 
woningvraag, in plaats van die vraag te vergroten door nog meer mensen van buitenaf aan te 
trekken. Utrecht slibt al dicht. Stadsbelang Utrecht wil woningen laten bouwen voor Utrechtse 
woningzoekenden. 
 
Meer woonruimte 
Stadsbelang Utrecht wil de bouw versnellen in de binnenstedelijke gebieden, waar dit mogelijk is. 
Voorbeelden hiervan zijn de Merwedekanaalzone, Haarrijn en nog een paar plekken in Vleuten-De 
Meern en Leidsche Rijn. Utrecht heeft buitenstedelijk nieuwe bouwgrond nodig voor de periode 
daarna. De polder Rijnenburg biedt de ruimte om voldoende sociale huurwoningen en huurwoningen 
voor het middensegment te bouwen vanaf 2024. Bouwen in de polder is veel goedkoper dan bouwen 
in de stad, waardoor het aantal sociale (huur)woningen in Utrecht snel kan toenemen. Extra 
woningen kunnen ook gerealiseerd worden door te kiezen voor meer hoogbouw, bijvoorbeeld 
rondom het station, maar niet hoger dan de Domtoren. Dezelfde beperking in hoogte geldt voor 
Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. 
 
Stadsbelang ziet ruimte voor extra huisvesting van Utrechters in de bestaande woningvoorraad.  
Dat kan door een ruimer beleid voor splitsing van grotere woningen in kleinere eenheden. Waarbij 
we goed letten op de leefbaarheidsgevolgen. Waarom verbouwen we twee eengezinswoningen niet 
om naar drie of vier kleinere woningen? Geen gek idee, maar juist realistisch. Alles wijst er namelijk 
op dat we straks te veel eengezinswoningen hebben in de stad. Door het opdelen van woningen in 
meer woningen kunnen bijvoorbeeld ouderen in hun eigen wijk blijven wonen. 
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Eigenaars die hun woning per kamer willen verhuren, moeten daarvoor een vergunning aanvragen. 
De woningen moeten onder andere voldoen aan de WOZ-toets: alleen woningen met een WOZ-
waarde van meer dan € 305.000 komen voor een vergunning in aanmerking. Stadsbelang Utrecht wil 
af van die WOZ-toets. Niet de WOZ-waarde, maar de grootte van de woning moet het uitgangspunt 
zijn.  
 
Wij willen ook een heroriëntatie op het huisvestingsbeleid. De huidige toewijzing van woningen is 
klantonvriendelijk voor bewoners. Woningzoekenden die reageren op een vrijgekomen woning op de 
website van Woningnet hebben minder dan 1% kans op die woning. Het lijkt wel een loterij. De 
woningtoewijzing moet op de behoefte worden afgestemd. Voor ouderen die hulp nodig hebben,  
 
wordt de woningbehoefte onderdeel van het zorgplan, waarin de oudere en zijn omgeving 
beschreven zijn met betrekking tot de (medische) zorgverlening. Beter verhuizen naar een kleine 
aangepaste woning in de eigen wijk, dan de huidige grotere woning aan te passen. Die grotere 
woning kan weer ingezet worden om een gezin te laten verhuizen uit een woning die te klein is 
geworden. Dat gezin laat weer een woning achter, waarmee starters geholpen zijn. Zo breng je 
verhuisketens op gang. 
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Bereikbaarheid 
 
Doorstroming en luchtkwaliteit 
Het wordt steeds drukker op onze wegen, fietspaden en in het openbaar vervoer. Utrecht slibt dicht. 
Er is geen tijd meer om met telkens kleine aanpassingen of verbeteringen de ontwikkeling in de hand 
te houden. Er is een fundamentele aanpassing nodig. Er zijn echter maar weinig Utrechters, die de 
oorzaak willen aanpassen. We zouden bijvoorbeeld voorzieningen en instellingen kunnen verplaatsen 
naar andere gemeenten. Dan krijgen we in Utrecht minder verkeer. Als we dat niet willen, moeten 
we naar een schaalsprong, dat wil zeggen meer ruimte maken voor reizen met andere voertuigen 
dan de auto. 
Uit de auto dus, en in de bus en op termijn in de tram (lightrail). Een ondergrondse metro is 
financieel onhaalbaar. Stadsbelang Utrecht kiest voor een bovengrondse tram in de vorm van 
lightrail, snelle regionale openbaar vervoersverbindingen, zelfs in de binnenstad. Daarover is overleg 
met de regering gestart, want dat kan Utrecht niet alleen betalen. We willen ook naar twee stations, 
waar alle verkeersstromen elkaar ontmoeten. Het eerste is al in ontwikkeling in Leidsche Rijn. Ook 
station Overvecht staat op de planning. Er wordt ook gewerkt aan beïnvloeding van het gedrag van 
Utrechters. We richten ons op spitsmijding, meer lopen op veilige trottoirs, meer fietsen op een 
fijnmazig net van fietsverbindingen, dat ook rekening houdt met de elektrische fiets. Gemeentelijke 
mobiliteitsmakelaars praten met bedrijven om medewerkers geen gebruik meer van de auto te 
maken. We willen dat mensen carpoolen of op de (elektrische) fiets gaan. Dit ook omwille van de 
luchtkwaliteit, die we jaarlijks meten en willen verbeteren. 
 
De auto moet verleid worden tot een routekeuze die opstoppingen vermijdt. Het moet voor auto’s 
aantrekkelijk zijn om eerder gebruik te maken van de snelwegen rondom Utrecht. Daarvoor moet 
haast gemaakt worden met de verbetering van de doorstroming op de A27 en Noordelijke Randweg 
Utrecht (NRU). Ongelijkvloerse kruisingen moeten daarbij helpen. Stadsbelang Utrecht wil de stad 
verdelen in deelgebieden (compartimenten), met een focus op verkeer in de wijk. Wij willen in de 
wijken dertigkilometerzones. Dat draagt bij aan vermindering van de verkeersdrukte en onveiligheid. 
Parkeerplaatsen in de wijken zijn bedoeld voor de bewoners, niet voor forenzen of bezoekers van de 
stad. 
 
De binnenstad moet bereikbaar blijven voor verkeer, dat is echter niet de focus. Stadsbelang Utrecht 
wil dat het goederenvervoer via elektrische vrachtwagens of ander milieuvriendelijk transport naar 
het centrum gaat. Overslag kan plaatsvinden op Lage Weide, zodat vervuilende vrachtwagens niet 
meer in de binnenstad komen. Milieuzones voor personenauto’s kunnen worden afgeschaft omdat 
de milieuwinst ontbreekt. 
 
Veilig voor de kinderen en op de fiets 
Stadsbelang Utrecht kiest voor dertigkilometerstraten in de wijken. Kinderen zien we graag 

zelfstandig naar school gaan. Met langzaam verkeer is dat mogelijk, bovendien is het veiliger. 

Ouderen zien we ook graag langer zelfstandig en mobiel. Fietsroutes moeten worden uitgebreid in de  

gehele stad. De aandacht bij fietsroutes in de stad ligt bij “langzaam” verkeer. Elektrische fietsen 

moeten zich aanpassen aan de snelheid van de reguliere fietsers. Wij willen dat de winkelgebieden in 

de binnenstad, zoals aan de Oude Gracht, worden aangepast als voetgangersgebied. Fietsroutes naar 

en bij de scholen dienen snel te worden aangepakt en verbeterd. 
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Ruim baan voor elektrische voertuigen 
Stadsbelang Utrecht wenst een ruime spreiding van oplaadpalen van elektrische auto’s, snelle 

laadpalen krijgen extra aandacht. Liefst slimme laadpalen gecombineerd met lantaarnpalen. Wij 

ondersteunen het initiatief ‘bike to go’, pak een E-bike met je smartphone. Het openbaar vervoer in 

Utrecht is vanaf 2028 elektrisch, dit geldt ook voor taxi’s. Wij zien toekomst in een distributiecentrum 

in Lage Weide, waar pakketten worden overgeladen in elektrische bestelbusjes/vrachtwagens, die 

bezorgen in de binnenstad. Gemeente Utrecht heeft een voorbeeldrol, alle gemeentelijke 

(personen)voertuigen moeten binnen 5 jaar elektrisch te zijn. Wij overwegen de subsidieregeling voor 

elektrische fietsen en scooters opnieuw leven in te blazen. 

Parkeren 
Stadsbelang Utrecht wil dat de mogelijkheid om op straat te parkeren in de binnenstad tot een 
minimum wordt beperkt. Auto’s moeten parkeren in parkeergarages, waarbij voor bewoners een 
vergunning wordt gegeven of een gereduceerd tarief geldt. Voor parkeerplaatsen in de woonwijken 
geldt, dat deze bestemd zijn voor bewoners. Wij willen een actief beleid gaan voeren op het 
tegengaan van parkeren van dagjesmensen en/of forenzen in de wijken. 
 
Voor fietsen hanteren wij dezelfde aanpak. Fietsen moeten geparkeerd worden in een van de vele 
gratis parkeerplaatsen in de binnenstad. Onderzocht kan worden om een verdieping van bestaande 
parkeergarages te reserveren voor fietsen. In winkelgebieden, zoals aan de Oude Gracht, moet het 
parkeren van fietsen verboden worden. Alleen in speciaal daarvoor aangewezen plaatsen met een 
maximumtijd. Wij willen actief beleid voor het naleven van deze regels, met verwijdering van 
foutgeparkeerde fietsen tot direct gevolg. 
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Duurzaamheid 
 
Energierekening omlaag 
De kosten van energie als gas en licht maken een steeds groter deel uit van de huisvestingskosten. 
Veel voorlichting moet worden gegeven aan bewoners om die kosten zelf omlaag te brengen.  
 
Verplicht van het gas af?  
Stadsbelang Utrecht is voorstander van het reduceren van het gebruik van gas. Dat betekent dat wij 
samen met bewoners willen kijken naar alternatieven. Voor de gemeente ligt hier een adviserende 
rol. Het opleggen van deze wil aan inwoners past niet bij onze partij. Voorlichting over goede isolatie 
en andere energiebesparende mogelijkheden vormen ook onderdeel van een duurzame 
verwarmingswijze. 
 
Wat gaat dat kosten? 
Bij de keuze voor elektrische verwarming zijn zonnepanelen noodzakelijk. Daarnaast is goede 
woningisolatie minstens zo belangrijk. Woningen die aangesloten zijn op stadsverwarming zijn 
afhankelijk van het warmteaanbod van Eneco. Deze wil overgaan tot lage temperatuurverwarming, 
dat dwingt bewoners tot de aanschaf van een andere verwarmingsinstallatie en een dik  
isolatiepakket. Voor oudere woningen kan er zelfs behoefte zijn aan een andere gevel. Voor de 
kosten van deze voorzieningen, soms wel € 50.000,- per woning, moet de gemeente een oplossing 
bieden. Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente hierin een actieve rol gaat spelen met 
laagrentende leningen. 
 
Stadsbelang Utrecht en duurzaamheidsdoelen. 
Iedereen weet dat het anders moet. Meer CO₂ in de lucht zorgt voor afname van de luchtkwaliteit in 
de stad en op den duur afname van het leefplezier. Stadsbelang Utrecht wil actief meedoen met het 
reduceren van de hoeveelheid CO₂ in Utrecht. Wij geloven in de mogelijkheden om de uitstoot per 
inwoner sterk terug te dringen. Wat niet helpt is het explosief laten toenemen van het aantal 
inwoners binnen de stad Utrecht. Het huidige stadsbestuur wil het aantal inwoners laten groeien met 
61.000 inwoners tot 2030. De extra CO₂-uitstoot, die dat met zich meebrengt kan niet 
gecompenseerd worden. Stadsbelang Utrecht wil naar een duurzame toekomst, maar wel op basis 
van haalbare doelen met de huidige Utrechters als uitgangspunt. 
 
Overtuigen en steunen 
Stadsbelang wil dat Utrechters meedoen met zorgen voor het milieu. Door voorlichting en sturing 
laten we het aan inwoners zelf over om de woningen tot een betere energieprestatie te brengen. 
Woningen met lage labels zijn straks moeilijker te verhuren of te verkopen, of simpelweg minder 
waard. Wij steunen het plaatsen van meer zonnecollectoren en daarnaast vindt Stadsbelang Utrecht, 
dat we eerst het warmtegebruik moeten terugbrengen door isolatie van de woningen en dan pas aan 
de verwarmingswijze van die woningen moeten gaan werken. Naast voorlichting zijn wij voor 
laagrentende leningen voor inwoners, om een dergelijke overgang te kunnen bekostigen. 
De gemeente kan en moet de woon coöperaties dwingen en controleren voor het verbeteren van de 
slecht geïsoleerde sociale woningen, die veelal ook in slechte staat zijn. Deze dienen binnen redelijk 
termijn energiezuiniger en opgeknapt te worden. 
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Biomassa CO₂-neutraal? 
Utrecht wil de stadsverwarming ook van het gas af hebben. Als alternatief voor de stadsverwarming 
is een biomassawarmtecentrale gebouwd op industrieterrein Lage Weide. De centrale is in feite een 
megagrote warmteketel, gestookt op houtsnippers en plantenresten. Deze vorm van verwarming is 
slechts een tijdelijke oplossing en verre van CO₂-vriendelijk. Stadsbelang Utrecht ziet veel betere 
alternatieven voor CO₂-reductie. Windmolens, zonnecollectoren en aardwarmte leveren namelijk 
geen CO₂-uitstoot. Een ander duurzaam alternatief is aardwarmte. In de omgeving (o.a. in Pijnacker 
en de Wieringermeer) is water met een temperatuur van rond 100 graden op drie kilometer diepte 
beschikbaar. Dit water wordt opgepompt, gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen en erna 
wordt het weer teruggepompt. Dat moet ook in Utrecht kunnen. We zien ook toekomst in 
lagetemperatuurverwarming, maar die vereist vloer- en wandverwarming en dikke isolatiepakketten. 
Deze soort verwarming kan Utrecht beter meenemen in de (eisen voor) nieuwbouw. 
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Openbare ruimte en groen 
 
Groen 
Stadsbelang Utrecht hecht aan meer groen in Utrecht. Bestaande parken en pleinen moeten worden 
behouden en waar mogelijk worden uitgebreid. Het verdient aanbeveling om te bezien, of strengere 
regels tegen het kappen van andere bomen een overweging zijn. In nieuwbouwprojecten moet 
rekening gehouden worden met meer groen. 
 
De actie Steenbreek zet Utrechters aan om in de omgeving van het eigen huis voor meer groen te 
zorgen met als motto: haal eens een tegel weg. Utrechters komen steeds vaker met initiatieven om 
meer groen te realiseren. Bij de gemeente neemt de vraag naar informatie en/of hulp toe. Dit is de 
manier waarop Stadsbelang Utrecht graag met Utrechters omgaat. Niet het initiatief bij de 
gemeente, maar waar mogelijk het initiatief bij de Utrechter zelf laten. Stadsbelang Utrecht is 
voorstander van de vervanging van vier hectare verharding in groen. 
 
Stadsbelang Utrecht wil naar het beschikbaar stellen van budgetten per wijk om initiatieven van 
wijkbewoners te kunnen betalen. Die budgetten moet ook beschikbaar zijn voor groenvoorzieningen. 
Het wijkbureau en de wijkmanager kunnen hier invulling aan geven. 
 
Essentaksterfte 
Stadsbelang Utrecht vindt, dat veel zieke essen in onze gemeente preventief geruimd moeten 
worden. Beter worden ze niet, de vervanging door andere boomsoorten kan snel gebeuren.  
 
Geen windmolens in Rijnenburg 
Windmolens bieden CO₂-neutrale elektriciteit. Maar mooi zijn ze niet!  Stadsbelang Utrecht streeft 
naar een verantwoorde inpassing in de openbare ruimte. Molens in Rijnenburg bieden zowel aan de 
Utrechtse kant als aan de kant van Nieuwegein sterke horizonvervuiling en slagschaduwen. Van 
Rijnenburg kan ook zonder molens een woonwijk worden gemaakt, die zelf energie opwekt. 
 
Veiligheid 
33% van de Utrechters voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt: 4% vaak, 19% soms en 10% 
zelden, blijkens de inwonersenquête. Utrecht-Oost en Overvecht scoren het slechtst, Vleuten-De 
Meern en Leidsche Rijn scoren het best. Bij de opzet en herinrichting van de openbare ruimte moet 
hiermee rekening worden gehouden. Nieuwe technische mogelijkheden leveren meer licht met 
minder kosten. Stadsbelang Utrecht wil meer plekken met actieve verlichting: verlichting die reageert 
op de aanwezigheid van inwoners, zoals bij het Papendorpsepad. Als er geen activiteit is, dan gaat 
het licht naar een lager niveau of zelfs uit. Indien het de veiligheid positief beïnvloedt, dan willen wij 
cameratoezicht toestaan.  
 
Water 
Water levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte. De Utrechtse grachten en werven zijn 
mooi historisch erfgoed. Herstel van funderingen en kademuren verdient aandacht. Beschoeiingen 
moeten op tijd worden vervangen, bijvoorbeeld langs de Vecht. Wij pleiten voor verbindingen in de  
waterlopen in de regio. Stad en land verbinden met groen en water dient de flora en fauna en 
mogelijk de verblijfsrecreatie. 
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Waterkwaliteit 
De waterkwaliteit verdient aandacht vanwege risico’s voor de volksgezondheid, planten en dieren als 
er slecht met het water in de stad wordt omgegaan. Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente ervoor 
zorgt dat lozingen vanuit de riolering op het oppervlaktewater stoppen. Het initiatief om jaarlijks de 
binnenvoering van onze riolen te voeren met een kunststof kous willen wij uitbreiden. 
 
Wateroverlast 
Stadsbelang Utrecht pleit voor meer hemelwaterriolen, waardoor regenwater direct de grond of de 

watergang in kan lopen in plaats van in het riool, om zo het riool te ontzien. Dit gebeurt door middel 

van waterdoorlatende bestrating – klinkers met een extra brede voeg, waar het regenwater direct 

door kan stromen. In Lombok en de Zeeheldenbuurt staan deze in de planning. Die in de Schoolstraat 

in Vleuten is klaar. Buurten die veel (nieuwe) bestrating nodig hebben, verdienen een 

hemelwaterriool. In andere buurten gaan we werken aan vervanging van verharding door groen of 

oppervlaktewater. Bestrating kan door gebruik van de waterdoorlatende klinkers ook bijdragen aan 

de infiltratie van water in de bodem. Stadsbelang Utrecht weet van de subsidieplannen van de 

waterschappen, in onze gemeente het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, om 

waterpasserende verharding van schoolpleinen door middel van klinkers met een open voeg te 

bevorderen. Onze gemeente kan daarop met subsidie aansluiten. In andere gemeenten hebben 

ouders en leerkrachten van scholen speelpleinen natuurlijker gemaakt. Mede door de bijdragen van 

het hoogheemraadschap en de gemeente kunnen ook in Utrecht groene schoolpleinen met een 

moestuin worden aangelegd.  

Schoonhouden van de ruimte 
De gemeente Utrecht kreeg een 6,5 van Utrechters voor het schoonhouden van de buitenruimte. Het 
schoonhouden van de buitenruimtes is een opgave voor alle Utrechters. Er zijn al goede afspraken 
met winkeliers om de straat schoon te houden. Toezichthouders en buitengewone 
opsporingsambtenaren (boa’s) moeten milieuvergunningen en de regels voor de openbare ruimte 
actief handhaven. Wij ergeren ons, en veel Utrechters met ons, aan extra huisvuil dat bij volle 
afvalcontainers wordt gezet. De gemeente heeft de zorg om voldoende afvalcontainers te plaatsen. 
Stadsbelang Utrecht is voor lik-op-stukbeleid bij overtreding, de vervuiler betaalt. 
 
Afvalverzameling per fiets. 
Afvalscheiding bij de bron door de bewoners helpt het milieu en bevordert hergebruik van 
grondstoffen. Die grondstoffen brengen geld op. Afvalscheiding door Utrechters leidt tot een lagere 
frequentie van het ophalen van vuil. Hierdoor kan de afvalstoffenheffing naar beneden. Stadsbelang 
Utrecht wil onderzoek naar het volgen van het voorbeeld van de gemeente Waalre. Daar wordt een 
deel van het huisvuil opgehaald door een afvalfietser. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gaan 
met een speciale afvalfiets een aantal keer per dag de wijk in om gescheiden afval op te halen. Het 
gaat niet alleen om plastic, metaal en drinkpakken, maar ook om luiers, gft en restafval. Inwoners 
van de wijken waar de afvalfiets rijdt zijn erg blij met het hoge serviceniveau en de afvalfietser is 
tevreden met de (hernieuwde) toetreding tot de arbeidsmarkt. Een goed initiatief wat we ook willen 
terugzien in Utrecht. 
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Volkstuinen in het groen 
Stadsbelang Utrecht houdt van volkstuinen en is trots op de vijftien volkstuinverenigingen in Utrecht. 
Mensen in een huis zonder noemenswaardige tuin in Wijk C of uit de hoogbouw in Kanaleneiland 
moeten de kans krijgen een tuin te onderhouden. Vrijwilligers van de volkstuinverenigingen houden 
de complexen toegankelijk voor (wijk-)bewoners die er geen tuin hebben. Ze geven voorlichting en 
zorgen er gezamenlijk voor dat er ook ruimte is voor dieren (zoals ringslangen en wilde bijen) op de 
complexen. Zo zijn de tuinen ontmoetingsplekken voor veel mensen. De vrijwilligers van de 
verenigingen helpen de jeugd met schooltuinen en andere Utrechters met groenteteelt in het 
openbaar groen. Zulke enthousiaste volkstuinders kunnen rekenen op onze steun.  
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Economie en werk 
 
Vaste banen 
Nu het weer de goede kant op gaat met de economie, is het tijd om werknemers meer vastigheid te 
bieden. Stadsbelang Utrecht vindt dat Utrechters recht hebben op een vaste baan. Zonder vaste 
baan is het moeilijk om een huis te kopen of zelfs te huren. 
Stadsbelang Utrecht gaat in Utrecht bijdragen aan meer vaste banen. De gemeente moet hierbij als 
werkgever het voorbeeld geven. Er moeten meer vaste banen worden aangeboden. Daarvoor kan de 
vijftig miljoen euro die de gemeente nu uitgeeft aan het inhuren van externe medewerkers gebruikt 
worden. We stimuleren sociaal ondernemerschap, waarbij ondernemers gevraagd wordt om 
maatschappelijke doelen als werkgelegenheid, mensenrechten, dierenwelzijn en duurzaamheid na te 
streven bij de inkoop, maar ook bij het personeelsbeleid. Stadsbelang Utrecht wil met 
aanjaagsubsidies initiatieven ondersteunen, die beogen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
werk te bieden. 
De gemeente kan met haar sociaal inkoopgedrag ook zorgen voor meer vaste banen. Bij de inkoop 
van zorg van instellingen en bedrijven kan de eis worden gesteld, dat er minder gebruik mag worden 
gemaakt van flexibel en tijdelijk personeel. 
 
Meer werk, maak er werk van 
Stadsbelang Utrecht heeft het initiatief gesteund om nieuwe bedrijven aan te gaan trekken. Dit 
gebeurt door extra voorzieningen te treffen, die de stad aantrekkelijker maken voor bedrijven.  
Bijvoorbeeld door voldoende (uitbreiding van) hotels en een schone en veilige binnenstad. 
Stadsbelang Utrecht waardeert dat ondernemers, politie, brandweer, gemeente en andere 
instellingen samenwerken aan veilige en schone winkelgebieden en bedrijventerreinen. Stadsbelang 
Utrecht wil goedkope bedrijfsruimte voor startende ondernemingen. Bedrijven die een geslaagde 
start hebben gehad, kunnen vervolgens terecht in bedrijfsverzamelgebouwen. We zijn trots op het 
Utrechtse Sciencepark in de Uithof, met onze universiteit en hogeschool. Ons beleid richt zich op 
versterking van de bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven uit kansrijke economische sectoren. 
Nieuwe sectoren zoals nieuwe energie (bijvoorbeeld warmtepompen), circulaire economie 
(eindproducten weer gebruiken als grondstof), zelfzorg en zorg op afstand (vanwege het verdwijnen 
van de verzorgingstehuizen) en internet- en gegevensverwerkende bedrijven. De nieuwe 
werkgelegenheid moet ook kansen bieden aan minder geschoolde werknemers. 
Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen zich inzet om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Als het 
aanbod niet aansluit bij jouw werkervaring of kennis, dan moet de gemeente zorgen voor bijscholing 
of omscholing. Utrechters zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van de juiste opleiding om wel 
aan het werk te komen of te blijven. 
 
Toerisme en evenementen 
Utrecht is een prachtige stad, die veel toerisme en evenementen aantrekt. Stadsbelang Utrecht wil 
dit graag zo houden, als dit niet ten koste gaat van Utrechters. Financieel moet het voor Utrecht 
positief zijn en voor Utrechters een meerwaarde hebben. De stroom toeristen moet geld en 
werkgelegenheid realiseren. Utrecht is voor de Utrechters. De binnenstad is al erg druk, die moet 
goed bereikbaar blijven voor Utrechters. Hetzelfde geldt voor de vele parken die wij hebben. Een 
evenement in een park moet niet ten koste gaan van de flora en fauna. Ook mag het niet zorgen voor 
overlast van omwonenden. 
Samen met Utrecht Marketing heeft de gemeente de opgave om evenementen te organiseren, die 
aansluiten bij de wensen van Utrechters. Ons doel is om meer evenementen te organiseren voor  



   

  19 
 

LIJST 

7 

 
Utrechters. Wetenschappelijke congressen moeten aansluiten bij de keuze voor de nieuwe kansrijke 
sectoren en het belang van de universiteit. Het budget voor de stadspromotie mag omhoog van 
Stadsbelang Utrecht. 
 
Niet meer winkels en horeca in de binnenstad 
Stadsbelang is kritisch waar het gaat om uitbreiding van het winkel- en horecabestand. De Utrechtse 
binnenstad heeft al genoeg winkels, en restaurants (met terrasjes). Uitbreiding daarvan leidt tot 
verschraling van het aanbod, failliete horecaondernemers en nog meer drukte. Men moet als 
Utrechter gewoon op stoepen of door straatjes kunnen lopen zonder gedwongen te worden op de 
rijweg te lopen doordat een terras de stoep verspert. Een andere bron van ergernis zijn bedelaars in 
het centrum. Stadsbelang Utrecht wil een eind maken aan het bedelen. 
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Inkomen en bijstand 
 
Tegenprestatie en de bijstand 
Stadsbelang Utrecht vindt dat iedereen die kan werken mee moet doen. Ben je aangewezen op een 

bijstandsuitkering, dan bied je daarvoor een tegenprestatie. In de nieuwe raadsperiode 2018 – 2022 

wil Stadsbelang Utrecht de verplichte tegenprestatie als voorwaarde in het beleid opnemen. 

Utrechters in de bijstand die kunnen werken, gaan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, mantelzorg 

geven of aan taaltraining doen. Moeders met kinderen jonger dan vijf jaar kunnen ontheffing krijgen 

van deze tegenprestatieplicht. Het is bewezen dat tegenpresteerders meer sociale contacten, een 

groter zelfvertrouwen en een betere gezondheid hebben. Stadsbelang Utrecht wil meedenken over 

de ontheffing van de sollicitatieplicht voor oudere bijstandsontvangers. 

Bijstandsfraude aanpakken 
Utrechters die geen inkomen kunnen verdienen, hebben recht op bijstand. Er zitten echter ook veel 
Utrechters in de bijstand die daar geen recht op hebben. Fraude heet dat. Stadsbelang Utrecht wil 
deze vorm van fraude veel harder aanpakken. Wij willen dat hier veel meer begeleiding en toezicht 
op komt. 
 
Armoedebeleid 
Stadsbelang Utrecht steunt het armoedebeleid. Als samenleving helpen we elkaar bij financiële nood 
of bij behoefte aan huisvesting. Stadsbelang Utrecht wil ruimhartig omgaan met de bijzondere 
bijstand voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Deze gezinnen verkeren in de grootste armoede. 
Kinderen mogen niet de dupe zijn van de financiële problemen thuis. 
Het armoedebeleid voor kinderen moet gericht zijn op het zorgen voor een gelijke basis van deze 
kinderen. Wij zijn voorstander van het geven van materiële zaken, zoals schoolspullen, sportkleding 
en/of lidmaatschap van een sportclub. Dit moet uiterst voorzichtig gebeuren, buiten het zicht van 
andere kinderen, zodat het kind in z’n klas of vriendengroep niet het stempel ‘arm’ krijgt. Die spullen 
omzetten in geld is onbespreekbaar voor Stadsbelang Utrecht. De kans dat dit geld besteed kan gaan 
worden aan andere zaken, willen we te allen tijde tegen gaan. 
 
Pak schulden en armoede aan 
Armoedebestrijding is niet een zaak van de gemeente alleen. Utrechters helpen elkaar. Er zijn veel 
organisaties, die zich van oudsher bekommeren om mensen die in armoede leven. Organisaties met 
een kerkelijke achtergrond, maar ook anderen, zoals de Stichting Leergeld, de Stichting Laat ze maar 
lachen en serviceclubs als de Rotary en de Lions. Er is sprake van toenemende samenwerking. De 
gemeente gaat door met het bevorderen van de start van nieuwe initiatieven gericht op 
armoedebestrijding. Voorbeelden zijn de voedselbanken, kledingbanken en speelgoedbanken. 
 
Wij steunen de voorstellen in het schuldhulp pamflet dat door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten e.a. is opgesteld. 
Het rijk moet veel veranderen. Bijvoorbeeld de harde incassopraktijk en de voorrangspositie van de 
overheid bij schulden. De beslagvrije voet (het gedeelte van het inkomen waarop deurwaarders 
volgens de wet geen beslag mogen leggen) moet correct worden toegepast. Wettelijke 
belemmeringen voor sanering van vorderingen moeten weggenomen worden. 
De gemeenten kunnen ook veel doen om te voorkomen dat het zo ver komt dat er zaken als incasso 
om de hoek komen kijken. Stadsbelang Utrecht wil betere voorlichting en toeleiding naar de  
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schuldhulpverlening vanuit de gemeente. In het onderwijs kan aandacht gegeven worden aan 
financiële weerbaarheid.  
Mensen die te maken hebben met schulden moeten heel wat overwinnen om aan te kloppen bij 
instanties die ze kunnen helpen. Stadsbelang Utrecht wil de drempel om hulp te vragen verlagen, 
door gebruik te maken van het aanbod dat er al is. In de wijkinformatiepunten in de stad kunnen 
Utrechters met informatievragen over gezondheid, zorg, welzijn, participatie en gemeentezaken in 
de wijk terecht. Stadsbelang Utrecht wil dat Utrechters in die wijkinformatiepunten ook met vragen 
over schuldhulpverlening en voor de aanzet tot een schuldsaneringstraject terechtkunnen. We zijn 
van mening dat dit beter is voor Utrechters die niet handig zijn met de computer of voor mensen die 
liever persoonlijk contact hebben dan online. Als men uiteindelijk contact heeft opgenomen, dan 
verwijst het wijkinformatiepunt de hulpvrager door naar het buurtteam, dat er is voor Utrechters 
met vragen over zorg en ondersteuning. Het buurtteam zorgt voor een begeleider. De begeleider 
houdt contact met het gezin en maakt een “lange termijn”-plan om de rust te laten terugkeren. 
Hierdoor komen er veel minder verschillende hulpverleners bij de gezinnen over de vloer. Laat die 
ene begeleider de regisseursrol nemen. Dat is effectief. De wachttijd in het proces van aanvraag 
schuldhulpverlening tot dossiervorming en toelating tekenen overeenkomst, dient te worden verkort 
naar max. 8 weken, dit is nu ruim 6 maanden. 
Stadsbelang Utrecht is er voorstander van om jongeren die in de schulden zitten te gaan begeleiden. 
In plaats van een incassobureau op ze af te sturen, willen wij dat de gemeente actief gaat 
participeren. Waar wenselijk neemt de gemeente medeverantwoording voor de schulden om tot een 
oplossing te komen. 
 
Ieder die kan, doet mee 
De gemeente is verantwoordelijk om beschut werk aan te bieden. Dat is werk voor mensen met een 
lichte lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. In een beschutte omgeving met 
aanpassingen en begeleiding kunnen deze Utrechters meedoen met het arbeidsproces. Ze krijgen 
hiervoor het minimumloon betaald. Als de beperking aanvulling van het loon tot minimumniveau 
noodzakelijk maakt, zijn er gemeentelijke subsidies beschikbaar voor werkgevers. 
Stadsbelang Utrecht is voorstander van extra inzet van deze mensen onder ons motto ‘ieder die kan, 
doet mee’. We moeten in Utrecht zo veel mogelijk plaatsen bieden voor deze werknemers. Wij willen 
dat de gemeente hierin, samen met Utrechtse werkgevers, een grote rol speelt.  
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Onderwijs 
 
Samen naar school gaan 
Stadsbelang Utrecht is ervan overtuigd dat alle kinderen van elkaars verschillen kunnen leren. 
Vandaar dat wij voorstander zijn van het ‘samen naar school gaan’. Dit past binnen het inclusief 
onderwijs, waar wij voor staan. Ieder kind wordt omarmd en niet buitengesloten, dat moet het 
uitgangspunt zijn. Er is door het regeerakkoord meer financiële ruimte gemaakt voor deze vorm van 
onderwijs. Wij willen erop aandringen dat er meer onderwijsassistenten en klassenassistenten 
worden aangesteld, die de leerkrachten helpen bij die omarming van alle kinderen. Dit bevordert de 
prestaties van alle kinderen op school.  
 
Keurmerk voor schoolgebouwen 
Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente ervoor zorgt dat schoolgebouwen voldoen aan een 
minimale kwaliteit. De gemeente is verantwoordelijk voor de bouw en renovatie van 
schoolgebouwen en daarmee dus ook voor de kwaliteit van die gebouwen. Schoolgebouwen moeten 
de ruimte bieden om les in kleine groepen mogelijk te maken. Het onderhoud moet eenvoudig 
gedaan kunnen worden en gebouwen moeten voldoen aan een minimaal luchtkwaliteitsniveau. 
Stadsbelang Utrecht wil dat het landelijk afgesproken kwaliteitskader gaat gelden. Dat betekent 
meer geld in de gemeentelijke onderwijsbegroting voor onderwijsgebouwen. Die gebouwen moeten 
weer vijftig jaar mee. Onze kinderen verblijven van maandag tot vrijdag een flink aantal uren in deze 
gebouwen en dat verdient veel meer aandacht. 
 
Wij zijn voor integrale kindcentra, waarin naast onderwijs ook voorschoolse educatie en de 
kinderopvang een plaats hebben. In het voortgezet onderwijs zijn wij voor brede scholen, van vmbo 
tot vwo en gymnasium. De categorale gymnasia zijn slecht verdeeld over de stad. Ze huizen nu alleen 
in de binnenstad. Stadsbelang Utrecht kiest voor vestiging van dependances van deze gymnasia in 
Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. 
 
Kwaliteit van het onderwijs 
Stadsbelang Utrecht verbaast zich over de vele beperkt geletterde kinderen die het onderwijs 
aflevert. Dit moet veranderen en daar willen wij dan ook veel meer aandacht aan gaan besteden. Wij 
willen organisaties bewegen om een Taalakkoord te ondertekenen, waarmee zij eraan bijdragen dat 
de taalvaardigheid van hun medewerkers verbetert. 
Tevens willen wij dat het aanbod van onderwijs in Utrecht rekening houdt met de arbeidsmarkt in 
Utrecht. Door het aanbieden van onderwijs met een verhoogde kans op een baan in de toekomst, 
kunnen we werkloosheid in de toekomst verminderen en verhinderen. In het periodiek overleg 
tussen ondernemers, schoolbesturen en de gemeente moeten het arbeidsmarktprobleem, de kansen  
en de voorlichting worden besproken. De inzet op gastlessen van werkgevers en werknemers uit de 
buurt kan een extra bijdrage leveren aan talentontwikkeling van kinderen. 
 
Ongeletterden 
Stadsbelang Utrecht is voor een programma dat zich richt op het taalonderwijs voor ongeletterden Er 
zijn twee hoofdgroepen ongeletterden: vrouwen met een migratieachtergrond en ouderen. Wij 
willen specifieke aanpak voor deze twee groepen. Als gemeente leveren we het budget voor het 
bestrijden van deze taalachterstand. Vrouwen met een migratieachtergrond en ouderen verkeren 
vaak in grote eenzaamheid door een taalachterstand. Een beter beheersing van de Nederlandse taal 
verruimt hun wereld. Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet. Wie geen Nederlands spreekt,  
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heeft de opdracht dat te leren en gebruik te maken van het cursusaanbod. Bij weigering of een lange 
duur van de scholing heeft dat consequenties.  Wij zetten in op het slechten van wachttijden voor 
Utrechters die deel willen nemen aan kwalitatief taalonderwijs. 
Het getuigt van maatschappelijke verantwoordelijkheid, als het onderwijs zelf het voortouw neemt. 
Bijvoorbeeld door middel van de ontwikkeling van een cursusaanbod taalvaardigheid voor 
volwassenen. Want ook het onderwijs wordt uitgedaagd tot sociaal-maatschappelijk ondernemen. 
 
Bestrijding schoolverzuim 
Schoolverzuim bestrijden gebeurt door de scholen, samen met de leerplichtambtenaar van de 
gemeente. Stadsbelang Utrecht wil het contact tussen de leerplichtambtenaar en het jeugdteam 
(onderdeel van het buurtteam, specifiek gericht op minderjarigen) bevorderen om problemen in de 
thuissituatie sneller te signaleren. Wij willen doorgaan met het actief bezoeken van de thuiszitters en 
deze gaan begeleiden naar een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. 
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Maatschappelijke ondersteuning 
 
Ondersteuning van de kwetsbare Utrechters 
Er is helaas veel eenzaamheid in Utrecht. Stadsbelang Utrecht vindt dat Utrechters elkaar zo veel 
mogelijk steun, hulp en zorg moeten bieden. Familie, vrienden, buren en bekenden zijn de eersten 
die elkaar bijstaan. Utrechters zijn verantwoordelijk voor elkaar. De gemeente, zorginstanties en 
hulpbedrijven schieten te hulp, als de omgeving of de mantelzorg het niet aankan of ontbreekt. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Stadsbelang Utrecht is voor de uitvoering van 
een sobere bed-bad-broodregeling.  
De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor zorg op maat voor hulpvragers. In het begin ging 
dit helemaal mis, omdat er te weinig hulp in de huishouding werd gegeven aan mensen die het echt 
nodig hadden en niet konden leunen op mantelzorgers, Stadsbelang Utrecht heeft er mede voor 
gezorgd dat er meer hulp is gekomen. Het kan en moet echter nog veel beter. 
 
Betere Voorlichting 
Utrechters weten niet altijd waar ze moeten zijn, dat moet anders. Informatie moet worden 
verbeterd. Niet alleen via de informatievoorziening op de website, maar ook op papier. Stadsbelang 
Utrecht is voor de invoering van een papieren ouderengids. Utrechters die daar behoefte aan 
hebben, moeten die kunnen aanvragen bij de gemeente. Tevens willen wij een papieren gids 
uitbrengen voor mantelzorgers. 
 
Stadsbelang Utrecht is voorstander van een informatiepunt in de wijkbureaus in elke wijk. Daar kan 
men alle informatie krijgen over de Wmo (de Wet maatschappelijke ondersteuning), de WLZ (de Wet 
Langdurige Zorg) en de Zvw (de Zorgverzekeringswet), inclusief de bijbehorende financiën. Natuurlijk 
kan men hier ook terecht met vragen over de schuldhulpverlening, zoals hierboven al vermeld. 
Ongeletterden en laaggeletterden hebben recht op een mondelinge toelichting. Ook mensen die niet 
overweg kunnen met een computer hebben baat bij zo’n informatiepunt. Verder verdient de 
gemeentelijke website verbetering. De opzet kan meer gericht worden op de ondersteuningsvragen 
van Utrechters. 
 
Bereikbaarheid van de informatie 
De wijkinformatiepunten moeten goed bereikbaar zijn voor alle Utrechters, zowel fysiek als 
telefonisch. Stadsbelang Utrecht wil dat Utrechters die bellen ook daadwerkelijk iemand aan de lijn 
krijgen. Informatie op de website moet verder simpel en duidelijk zijn. Een overzichtelijke indeling 
die voor alle Utrechters begrijpelijk is en makkelijk te gebruiken. 
 
Signalering 
Het digitale zorgloket is er voor Utrechters die hulp nodig hebben. Het blijkt echter nog steeds dat 
het moeilijk is om die hulp in te schakelen. Contact opnemen met het loket is een drempel, waardoor 
het aantal zorgmijders te weinig afneemt. We verwachten dat het verbreden van de functie van het 
wijkinformatiepunt daarin veel verbetering kan brengen. Als anderen de hulpbehoefte reageren is 
het goed dat ze contact opnemen met het zorgloket. Met die anderen bedoelen we niet alleen 
zorgverleners, maar ook mantelzorgers, vrienden, buren en kennissen. In de buurtteams kunnen 
deze signalen aanleiding geven tot het maken van afspraken met die Utrechter of degene die het 
signaal doorgaf. Bij mensen die al huishoudelijke hulp ontvangen, houdt de hulp de cliënt in de gaten 
en geeft veranderingen in de hulpbehoefte door. Stadsbelang Utrecht wil het zorgloket meer onder 
de aandacht brengen, om de beschikbare hulp nog beter bereikbaar te maken voor Utrechters. 
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Het (Keukentafel-)gesprek 
Stadsbelang Utrecht wil dat Utrechters die aangeven hulp nodig te hebben, binnen een week een 
afspraak hebben met iemand van het buurtteam. Het liefst door middel van een thuisbezoek. Het is 
gewenst dat een onafhankelijke cliëntondersteuner bij dit eerste gesprek aanwezig is. Op basis van 
de bevindingen uit het gesprek moet een zorgplan worden opgesteld, Dat kan de hulpvrager ook zelf 
doen, eventueel met hulp van die onafhankelijke cliëntondersteuner. 
 
Uitbreiding van het zorgplan 
Het huidige zorgplan voor de gemeente bevat onder andere afspraken over zorg en welzijn, 
begeleiding, verzorging en dagbesteding. De cliënt kan ook vragen om een persoonsgebonden 
budget (PGB) en zelf de hulp en/of zorg regelen. Stadsbelang Utrecht wil dat ook woningtoewijzing 
wordt opgenomen in het zorgplan. De gemeente moet woningen kunnen toewijzen aan de 
hulpvrager. Liefst in de eigen wijk. In het hoofdstuk Stedelijke ontwikkeling hebben we al aangegeven 
hoe we dat willen bevorderen. 
 
De beschikking op maat 
Na ondertekening van het zorgplan gaat het naar de gemeente, die een ‘beschikking’ afgeeft, waarin 
staat hoeveel hulp de cliënt ontvangt. Stadsbelang Utrecht wil dat ook een raming wordt verstrekt 
van de hoogte van de eigen bijdrage van de Utrechtse cliënt. Hij/zij ontvangt ook een lijst met 
organisaties, die hulp in natura leveren. De hoeveelheid uren moet op maat zijn, rekening houdend 
met de persoonlijke situatie. Dezelfde hoeveelheid uren voor iedereen mag niet meer, na een 
gerechtelijke uitspraak hierover. 
Stadsbelang Utrecht wil, dat de cliënt binnen vier weken na de melding de beschikking ontvangt. Dus 
veel korter dan binnen de wettelijk toegestane termijn van acht weken. Dat kan door verandering 
van de werkwijze van de gemeente en de buurtteams. Er wordt wel erg veel overlegd, dat kan korter 
en goedkoper. Zeker met de oplossingen die Stadsbelang Utrecht aandraagt. 
 
Organisatie kiezen 
De cliënt belt of mailt een organisatie van zijn/haar voorkeur. Hij/zij spreekt af hoe de uren per jaar 
worden verdeeld. In de aankomende jaren moet gezocht worden naar beperking van het aantal 
aanbieders (bijvoorbeeld door fusie). Dan besparen we op kosten van management en administratie. 
Er blijft dan meer geld over voor de echte zorg. 
 
Op tijd betalen, maar ook de rekening krijgen. 
De cliënt betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor(CAK). Stadsbelang Utrecht 
vindt, dat de niet gewerkte uren tijdens de vakantie of ziekte van de helpende, niet meer betaald 
hoeven te worden. Dat is tot op heden nog wel het geval, zo betaalt de cliënt dus een bepaald 
bedrag voor niets! Dit moet in het contract van de gemeente met de zorguitvoerders veranderd 
worden. Bevorderd wordt, dat het CAK tijdig en indien nodig in termijnen de bijdrage int en niet na 
vele maanden ineens.  
 
Woningaanpassing of liever verhuizen. 
De meeste inwoners met beperkingen zijn tevreden met hun woonsituatie. Rolstoelers en mensen 
die een rollator gebruiken, komen knelpunten tegen als de trap, de badkamer en de toegankelijkheid 
van de woning. Er zijn mogelijkheden voor woningaanpassing voor mensen die het niet kunnen 
betalen. Trapliften, aanpassing van de badkamer en het toilet zijn vaak met een eigen bijdrage te 
realiseren. Toch wil een kwart van de mensen met een ernstige beperking liever verhuizen naar een 
gelijkvloerse woning zonder drempels. Maar in de eigen wijk! Daarom pleit Stadsbelang Utrecht voor  
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verbouw van grotere bestaande huurwoningen in een aantal kleine woningen in de wijk. Voor 
woningbouwverenigingen ligt hier een schone taak. Er is lof voor de behandeling van aanvragen van 
woningaanpassing door het Wmo-loket. Stadsbelang Utrecht ziet dat verbetering toch mogelijk is. 
Verbetering van de voorlichting is nodig. Bijvoorbeeld over Het Vierde Huis, een verhuisadviseur voor 
ouderen.   
Stadsbelang Utrecht vindt dat ouderen uitgedaagd moeten worden om een particulier 
woonzorginitiatief op te zetten. Er zijn ouderen genoeg die de kennis hebben om dat te ontwikkelen. 
Elders in het land worden wooncoöperaties opgezet van mensen die samen woningen ontwikkelen. 
Stadsbelang Utrecht vindt, dat de gemeente de voorlichting op dit gebied moet bevorderen. 
 
Vervoersvoorzieningen, verbeterpunten 
Mensen met een beperking kunnen een gehandicaptenparkeerkaart krijgen. Mantelzorgers en 
personeel van de thuiszorg kunnen parkeerkaarten krijgen. Het Wmo-loket verstrekt op indicatie 
gratis een rolstoel. Voor een scootmobiel geldt een eigen bijdrage. Een rollator of een wandelstok 
moet men zelf betalen.  
Voor de mensen met een beperking is de Regiotaxi beschikbaar. Het Wmo-loket verschaft, indien 
noodzakelijk, een Wmo-Regiopas. De gebruikers krijgen dan korting op de ritprijs bij de Regiotaxi. 
Voor bezoek buiten de regio kan gebruik worden gemaakt van Valys, tegen een lage vergoeding per 
kilometer. Stadsbelang ziet ook hier verbeterpunten, luisterend naar gebruikers. 
Het gedrag en de service van personeel van de Regiotaxi kan veel beter. Op tijd rijden zonder lange 
wachttijden, is ook een thema, vooral als men op een bepaalde tijd een afspraak heeft in het 
ziekenhuis. Het belangrijkste verbeterpunt is volgens Stadsbelang Utrecht de verbetering van de 
toegankelijkheid van stoepen, wegen en gebouwen. Daar moet veel aan gebeuren. Stadsbelang 
Utrecht wil dat in de volgende raadsperiode vanaf maart 2018 extra geld wordt gegeven aan deze 
toegankelijkheid. Iedereen moet mee kunnen doen. De gemeente moet zich houden aan de eigen 
Standaard Toegankelijkheid. Hoe kan het zijn dat het bij oude stadhuis, het Beatrixtheater en Hoog 
Catharijne mensen met een rolstoel of scootmobiel nog steeds knelpunten ervaren? Het Bouwbesluit 
biedt mogelijkheden om ook niet-gemeentelijke gebouwen toegankelijk te laten maken. 
 
Verbeter de afstemming tussen zorgorganisaties 
Veel mensen met beperkingen hebben voorzieningen van de Wmo, de Wlz en de Ziekenfondswet. 
Goed overleg tussen de uitvoerders van deze wetten is noodzakelijk om de hulp, zorg en verpleging 
goed te organiseren. Het kan zo veel beter. Maak bijvoorbeeld goede afspraken over de 
beschikbaarheid van verpleeghuisbedden! In andere gemeenten zijn een paar ziekenhuisbedden 
gereserveerd voor huisartsen die mensen tijdelijk willen laten plaatsen. Zorg dat thuiszorg 
onmiddellijk beschikbaar is, ook voor patiënten die uit het ziekenhuis. Geef de 
transferverpleegkundige (de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de nazorg na ontslag van 
patiënten uit het ziekenhuis) de bevoegdheden omdat te regelen.  
 
Crisisdienst voor Utrechters  
In het verleden was er voor Utrechters met een speciale zorgbehoefte ruimte in een instelling. Er 
wordt nu steeds vaker iemand buiten een instelling geplaatst. Dit leidt tot onwenselijke situaties, die 
ook bij andere Utrechters voor onrust en grote zorgen leiden. Stadsbelang Utrecht pleit voor een 
crisisdienst, die de toename van meldingen snel en adequaat oppakt. 
 
Mantelzorgers en parkeren 
Mantelzorgers en personeel van de thuiszorg kunnen gebruik maken van bewonerskorting op 

parkeertarieven of een parkeervergunning aanvragen. 
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Jeugd 
 
Minder zorg van professionele hulpverleners en behandelaars 
De druk op de zorg was en is hoog door de instroom van veel kinderen en vaak daarmee hele 
gezinnen. Buurtteam “Jeugd en Gezin” komt verder dan de voordeur en zien meer dingen die 
vroeger niet gezien werden. Zo hebben zij geconstateerd dat een kwart van de leerlingen nooit of 
zelden iemand heeft om problemen mee te bespreken. 
Inschakeling van (nog) een professionele hulp-of zorgverlener is niet altijd nodig. Er zijn gezinnen, 
waar meer dan vier hulpverleners over de vloer komen. Dat is niet effectief. 
Stadsbelang Utrecht vindt dat de zorg voor kinderen op de eerste plaats een zaak van de ouders is. 
Als een kind extra zorg nodig heeft, dan ondersteunen we de ouders. Met voorlichting en 
opvoedingsondersteuning kunnen we al enorm helpen. Het basis- en voortgezet onderwijs kan veel 
doen en doet dat ook. Leerkrachten en het schoolmaatschappelijk werk hebben veel ervaring. Zelfs 
trainers van jeugdsportteams hebben een belangrijke functie in de begeleiding van jongeren. Deze 
mensen helpen bij de opvoeding, maar kunnen ook signaleren wanneer aanvullende zorg nodig is. 
Er zijn gemeenten, waar zogeheten moederbuddy’s de moederrol op zich nemen van jonge moeders, 
van wie de eigen moeder is overleden of ver weg woont. Dat is een goed initiatief voor Utrecht. 
 
Geen wachttijd bij buurtgerichte specialistische jeugdhulp/jeugdzorg 
Het gaat hier om jeugdhulp die een aanvulling is op die van de huisarts en het buurtteam. 
Bereikbaarheid en beschikbaarheid dichtbij is bij de jeugdzorg belangrijk, daarom pleit Stadsbelang 
Utrecht voor specialisten in de buurt. Ook hier kan de informatiefunctie worden ondergebracht bij 
het wijkinformatiepunt in de wijkbureaus, waar Stadsbelang Utrecht voor pleit. 
Een ander aspect van bereikbaarheid is de wachttijd. Stadsbelang Utrecht wil geen wachttijden die 
de landelijk afgesproken Treeknormen – de maximale wachttijden in de zorgsector – overschrijden. 
 
Zo vroeg mogelijk de hulpbehoefte signaleren 
Hoe eerder de hulpbehoefte van een gezin is ontdekt, hoe succesvoller de hulp en zorg kunnen zijn. 
De buurtteams wordt gevraagd om alles te doen om vroegtijdig een signaal af te geven aan experts 
zoals huisartsen, schoolmaatschappelijk werk en leerplichtambtenaren. Het buurtteam kan dan 
besluiten wie de eerste persoon of organisatie is die contact opneemt. 
 
Liever niet naar een instelling 
Stadsbelang Utrecht pleit voor meergezinshuizen en uitbreiding van de pleegzorg. Kinderen 
afkomstig uit een moeilijke thuissituatie kunnen beter opgroeien in een gezinsomgeving dan in een 
instelling. 
 
Kindermishandeling 
Veilig Thuis, dat zeven dagen per week 24 uur bereikbaar is, is het meldpunt voor 
kindermishandeling. Samen Veilig (SAVE) wordt ingeschakeld als de veiligheid van kinderen in het 
geding is. Ook voert SAVE de jeugdbescherming en een deel van de jeugdreclassering uit. 
Stadsbelang Utrecht vindt dat Veilig Thuis beter moet gaan scoren in de cliëntenwaardering.  
Een positieve ontwikkeling is de daling van het aantal onderzoeken van kindermishandeling. In 2016 
is het aantal onderzoeken afgenomen met 27%, ten opzichte van 2015. Dat betekent dat het 
buurtteam en de kring daaromheen goed werk doen. Er is kennelijk eerder dan voorheen al 
begeleiding van het gezin. 
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Volksgezondheid 
 
Meten is weten 
Wil je beleid maken of anderen hun best laten doen? Dan moet je weten! Met de 
Volksgezondheidsmonitor brengt de gemeente voor Utrechters en professionals in beeld hoe het 
met de gezondheid van Utrechters gesteld is. Daaruit komen harde cijfers, zoals een verschil van 
jaren in levensverwachting van bewoners in verschillende wijken. Zoals het gegeven dat in sommige 
wijken een veel grotere kans bestaat op chronische ziektes op jonge leeftijd. Verschillen in cultuur, 
inkomen en voedingsgewoonten maken, dat mensen eerder of later doodgaan. 
 
Voorlichting 
Op het terrein van de volksgezondheid is de verantwoordelijkheid van de gemeente bescheiden. De 
verantwoordelijkheid ligt allereerst bij de Utrechters zelf. De gemeente subsidieert 
voorlichtingsmateriaal en professionele voorlichters. Stadsbelang Utrecht wil dat cultuur sensitieve 
voorlichters voorlichting gaan bieden aan Utrechters met dezelfde achtergrond als zij.  
In de groep te zware kinderen treffen we relatief veel kinderen met een migratieachtergrond. Een te 
hoog percentage kinderen gaat zonder eten naar school en eet te weinig fruit. Stadsbelang Utrecht is 
voorstander van het geven van schoolfruit tijdens schooldagen. 
 
Jeugdgezondheidszorg 
Voorlichting is een belangrijk bijproduct van de wettelijke taken van de gemeente, zoals 
jeugdgezondheidszorg. Naast de hielprik en de gehoorscreening levert jeugdgezondheidszorg DKTP-
vaccinaties. De medewerkers hebben een belangrijke voorlichtende taak en ze kunnen eventuele 
stoornissen of beperkingen van het kind en/of de ouder vroegtijdig signaleren. Stadsbelang Utrecht is 
voorstander van spreiding van het experiment ouderbabygroepen in Overvecht over alle wijken. Het 
ondersteunen van kwetsbare ouders van baby’s tot achttien maanden in zo’n groep bevordert kennis 
en begrip van de ouders met betrekking tot opvoedingsvragen, maar ook contacten tussen ouders. 
 
Alle kinderen doen mee 
Alle kinderen moeten gelijke kansen hebben. Stadsbelang Utrecht wil dat alle peuters voorschoolse 
educatie krijgen. Zo krijgen ze een betere start op school. De verwijzing van kinderen naar het 
speciaal onderwijs moet een uitzondering zijn. Schoolartsen en verpleegkundigen hebben ook een 
voorlichtende taak naast die van periodiek onderzoek. Samen met de leerkrachten kunnen ze, bij 
constatering van beperkingen of stoornissen of het vermoeden van huiselijk geweld, hulpverleners 
inschakelen via het buurtteam. 
 
De GGD 
De GGD bestrijdt tuberculose en infectieziekten. Bijvoorbeeld door het keuren van asielzoekers. De 
GGD is ook verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma. Stadsbelang Utrecht vindt dat de 
vaccinatiegraad van de DKTP omhoog moet, naar een norm van 95%. De inspectie kinderopvang, een 
belangrijke GGD-taak, dient het belang van het kind centraal te stellen. Aan overtredingen door de 
eigenaar van een kinderopvangbedrijf dient een termijn te worden gesteld. De rapportage van de 
GGD over de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen zal aanbevelingen moeten inhouden van 
verbeteringen voor individuele aanbieders en de regievoerder de gemeente. 
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Kwaliteitsimpuls kinderopvang 
Per 1 januari 2018 gaat het peuterspeelzaalwerk op in de kinderopvang. Alle voorzieningen heten 
dan kinderdagverblijven. Een deel van de ouders krijgt recht op een toeslag voor de kinderopvang. 
Stadsbelang Utrecht vindt dat de gemeente een bijdrage mag blijven geven om de uurprijs voor 
gezinnen die leven onder de armoedegrens draaglijk te houden 
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Veiligheid 
 
Inbreuken op veiligheid 
Utrechters hebben recht op een veilige stad, met zo min mogelijk inbreuken op die veiligheid. Als 
inbreuken noemen we inbraak, diefstal en brandstichting, maar ook overlast op straat van 
jeugdgroepen en zakkenrollers. Utrecht heeft last van drugsgebruik, van dealers en illegale 
hennepteelt met het risico van brandgevaar. Ook huiselijk geweld is een inbreuk op de veiligheid. De 
gemeente kan niet alles, burgers hebben zelf ook een taak. Utrechters die onveilige situaties 
signaleren, worden opgeroepen dit te melden bij de politie of de gemeente. Veiligheidsbeleid is een 
verantwoordelijkheid van alle Utrechters, daar wil Stadsbelang Utrecht meer aandacht aan gaan 
besteden. 
 
Wat mag van de Utrechter verwacht worden? 
De Utrechter draait de deur op slot als hij/zij weggaat en laat het licht aan. Er is degelijk hang- en 
sluitwerk aangebracht in de woning. De woning van de Utrechter heeft als dat mogelijk en/of 
wenselijk is een alarminstallatie. Hij/zij laat geen waardevolle voorwerpen in de auto liggen. De 
Utrechter koopt niet via een website die niet is gecheckt op veiligheid. Hij/zij leent geen geld uit 
zonder schriftelijke overeenkomst. De telefoon is aangesloten op Burgernet, waar de politie 
informatie deelt. Stadsbelang Utrecht wil de voorlichting uitbreiden. In het overleg met de 
corporaties willen we bevorderen dat alle huurwoningen het Politiekeurmerk Veilig Wonen krijgen. 
 
Wat doen we samen aan veiligheid? 
Utrechters in de wijken richten WhatsAppgroepen op om elkaar te waarschuwen bij dreigend gevaar. 
De gemeente stimuleert dat. Utrechtse ondernemers bestrijden criminaliteit door afspraken te 
maken en op te volgen voor hun winkelgebied of bedrijfsterrein. Een aantal winkelgebieden heeft 
het Keurmerk Veilig Ondernemen. Stadsbelang Utrecht wil dat de wijkmanagers vanuit de gemeente 
die ondernemerssamenwerking blijven aanjagen. 
 
Wat doet de gemeente? 
Op het veiligheidsterrein zijn politie en openbaar ministerie (officieren van justitie) actief. De 
gemeente is maar een van de partijen. De gemeente wil veel maar kan niet alles. Stadsbelang Utrecht 
wil de hoeveelheid “blauw” op straat vergroten, met extra aandacht voor risicogebieden. Dit kan ook 
door de hoeveelheid BOA’s uit te gaan breiden en beter te gaan verspreiden over de gemeente. In 
Leidsche Rijn moet 24-uursbezetting van de politiepost worden gerealiseerd. 
 
Samenwerken 
Er zijn veel samenwerkingsverbanden gericht op bestrijding van criminaliteit. De buurtteams werken 
samen met de zeven SAVE-teams, het jongerenwerk en de politie. Een grote zorg voor Stadsbelang 
Utrecht is de ontwikkeling van de hennepteelt in Utrecht. De bijkomende criminaliteit moet hard 
aangepakt worden door politie, justitie, belastingdienst en de gemeente. Stadsbelang Utrecht is  
voorstander van deelname van Utrecht aan de experimenten voor legale wietteelt. Legale wietteelt 
kan bijdragen aan vermindering van de criminaliteit achter de bevoorrading van coffeeshops. 
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Handhaving 
Volgens Stadsbelang Utrecht geldt de regel “afspraak is afspraak”. We willen geen vergunningen 
geven aan mensen, die niet door de BIBOB-toetsing komen. Er moet strakke handhaving komen van 
de eisen die gesteld in vergunningen, zoals die met betrekking tot geluidshinder. Er moet door 
handhavers meteen worden opgetreden in plaats van achteraf, zoals nu de praktijk is. Overlast 
gevende gezinnen worden uit hun woning gezet door de Wet Woonoverlast. Stadsbelang Utrecht is 
voor een lik-op-stukbeleid op dit gebied.  
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Cultuur 
 
Willen Utrechters een culturele metropool? 
Utrecht leeft boven zijn stand. Andere partijen in de gemeenteraad volgen een adviescommissie, die 
stelt dat Utrecht zich kan ontwikkelen tot een culturele metropool. De gemeente ondersteunt met 
subsidie een keur aan internationaal opererende instellingen, festivals, gezelschappen en podia. 
Willen Utrechters door veelzijdige programmering en een bloeiend productieklimaat een stad met 
internationale culturele allure? Of willen ze vooral zelf kunnen genieten van kunst en cultuur en 
vinden ze het leuk, maar niet noodzakelijk, dat de rest van de wereld dat ook doet? Stadsbelang 
Utrecht wil naar een lager ambitieniveau. Dat betekent: minder geld naar de professionele kunst en 
cultuur. Wij willen meer accent op cultuur als middel om Utrechters samen te brengen. 
 
Kunstbeoefening  
Stadsbelang Utrecht geeft prioriteit aan de kunstbeoefening op amateurniveau. Hoeveel Utrechters 
zijn geen lid van een koor of een band? Hun oefenruimtes zijn de plekken waar mensen elkaar 
ontmoeten door samen hun hobby te beleven. In die groepen kijken mensen naar elkaar om. Wie er 
niet is bij een repetitie wordt gebeld met de vraag of er iets is. Utrechter zorgen voor elkaar, als ze 
elkaar kennen. Je kent mensen als je ze ontmoet en dat gebeurt in koren en bands. 
Stadsbelang Utrecht wil kunstbeoefening op amateurniveau stimuleren. Stadsbelang Utrecht wil 
budget vrijmaken om een stadscompetitie voor deze amateurs te houden, met een finale in 
TivoliVredenburg. 
 
Stoppen met geld over de balk gooien 
Stadsbelang Utrecht haalt het geld weg bij initiatieven die weinig bezoekers trekken en die leunen op 
de gemeente. We willen stoppen met jarenlange subsidies voor theater die niet zelfstandig kunnen 
opereren. Utrecht kent culturele instellingen die al 35 jaar subsidie krijgen, zonder enige vorm van 
ondernemen. Dat is naar onze mening een voorbeeld van zwak cultureel ondernemen. Stadsbelang 
Utrecht stopt met deze subsidiëring. Als een voorstelling, festival of event niet voldoende bezoekers 
trekt, dan stoppen we er niet extra geld in. Het verlenen van subsidies aan organisaties buiten onze 
gemeente moeten al helemaal stoppen. 
 
Naar een andere wijze van subsidiëren 
Stadsbelang Utrecht stimuleert cultureel ondernemerschap. Initiatieven moeten liefs zo veel succes 
hebben, dat ze zichzelf kunnen bekostigen. Wij zijn voor horizonsubsidiëren, dat wil zeggen dat 
slechts voor een paar jaar subsidie in het vooruitzicht wordt gesteld. Daarna moet men zijn eigen 
broek ophouden. Stadsbelang Utrecht is tegenstander van het voor vele jaren garanderen van 
gemeentelijke subsidie aan 61 culturele instellingen. Door dakpansubsidies (jaar op jaar een subsidie 
geven voor weer een project) zijn er nóg acht instellingen, die ook jaarlijks op de been worden 
gehouden. Onze wijze van subsidiëren biedt culturele instellingen natuurlijk onzekerheid, maar het 
houdt ze scherp om meer inkomsten te krijgen en de kosten te verlagen. 
 
Toegankelijke websites 
Een goede illustratie van het negeren van wensen van potentiële bezoekers is de kwaliteit van de 
websites van de culturele instellingen. Als je bezoekers wilt trekken, dan verzorg je de website. Op de 
meeste websites staat bijvoorbeeld niet vermeld dat het gebouw niet toegankelijk is voor mensen 
die gebruik maken van een rolstoel. Dat zou een commerciële onderneming nooit gebeuren.  
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TivoliVredenburg voor de Utrechters 
Het is mooi, dat TivoliVredenburg bezoekers trekt uit heel Nederland en zelfs het buitenland. 

Stadsbelang Utrecht richt zich vooral op meer Utrechters in de zalen. Utrechters dragen hier 

tenslotte 11 miljoen euro per jaar aan bij. Wij willen Utrechtse gezinnen één keer per jaar gratis naar 

een voorstelling in TivoliVredenburg laten gaan. 

Monumenten 
Stadsbelang Utrecht wil dat er een app wordt ontwikkeld waarmee mensen zichzelf door Utrecht 
kunnen leiden. Die app kan gratis worden gedownload. Utrechts rijkdommen moeten zichtbaar 
worden. De culturele en historische gebouwen moeten zichtbaar en toegankelijk worden voor 
iedereen die er langskomt. Utrecht mag best een stad worden voor cultureel-historische 
dagjesmensen, die aan het eind van de dag neerstrijken in een café of restaurant voor een kop koffie 
of een diner. Monumenten kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage voor de instandhouding. 
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Sport 
 
Breedtesport verbroedert 
Utrechters vinden sport belangrijk. Circa zestig procent van de Utrechters doet wekelijks actief aan 
sport. Stadsbelang Utrecht vindt sport belangrijk als verbindende factor in de samenleving. Sport 
brengt Utrechters bij elkaar, brengt plezier en activeert. Kinderen en jongeren leren bij teamsporten 
samen te werken. Ze ontwikkelen talenten en leren omgaan met tegenslagen. Sportverenigingen zijn 
een bron van vrijwilligers. Stadsbelang Utrecht geeft, als er gekozen moet worden, de breedtesport 
de voorkeur. Sporten dus, die door veel mensen recreatief beoefend worden. 
 
Sporten stimuleren 
Sporten moet gestimuleerd worden. Dat doet de gemeente samen met de verenigingen. Het 
ongeorganiseerd sporten neemt toe. Dat vraagt om een openbare ruimte, die daartoe uitnodigt. 
Stadsbelang Utrecht vindt dat in groenplannen het sportaspect meegenomen moet worden. Met 
gebruik van de U-pas moeten kinderen voor een gereduceerde prijs lid kunnen worden van een 
sportvereniging en sportspullen kunnen kopen. 
 
Stop de wachtlijsten 
Incidentele wachtlijsten zijn niet te voorkomen, structurele wachtlijsten moeten we aanpakken. Er 
moeten voldoende sportvoorzieningen in Utrecht zijn en daar zetten wij graag op in. Het nieuwe 
tarievenbeleid sportaccommodaties leidt tot extra inkomen voor de gemeente, wij willen dat dit geld 
gereserveerd wordt voor het uitbreiden van de sportvoorzieningen. 
 
Sportvoorzieningen 
Veel van het bedrag dat de gemeente uittrekt voor sport gaat naar de sportvoorzieningen. Met dat 
geld moeten we daar zuinig mee omgaan. Stadsbelang Utrecht kiest bij voorkeur voor sporthallen die 
ook gebruikt worden door scholen voor gymlessen. De mooie sportruimten die al aanwezig zijn in 
Utrecht kunnen intensiever worden gebruikt. Dat willen wij bevorderen door een ander 
tarievenbeleid. Groepsgewijs sporten in daluren leidt tot een hogere bezettingsgraad van de 
accommodatie. Het aan verenigingen in beheer geven van de accommodaties kan ook bijdragen aan 
een intensief gebruik ervan. Sportverenigingen zitten dichterbij de voorzieningen dan het 
gemeentehuis. 
 
Topsport en talentontwikkeling 
Goede prestaties van topsporters leiden tot kopiegedrag. Hoeveel meisjes gaan niet voetballen, 
nadat het Nederlands vrouwenvoetbalelftal vorig jaar Europees kampioen werd? Stadsbelang 
Utrecht wil doorgaan met de ondersteuning van talentontwikkeling in de sportverenigingen om de 
Utrechtse voorbeelden te vormen, die met name kinderen tot kopiegedrag aanzetten. 
 
Evenementen 
De start van de ronde van Spanje (Vuelta) in 2019 of 2020 is duur, maar uit ervaring blijkt, dat 
Utrechters zo’n evenement waarderen. Stadsbelang Utrecht wenst alleen die evenementen te 
subsidiëren, die naar verwachting veel publiek trekken. 
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Transparante subsidiëring 
Sport mag wat kosten, Stadsbelang Utrecht wil dat het duidelijk is hoeveel geld ermee gemoeid is. De 
huren of tarieven die in rekening gebracht worden aan de gebruikers – de sportverenigingen – willen 
we op marktconform niveau brengen. Dat betekent dat het subsidiebedrag navenant verhoogd 
wordt (bij ongewijzigd beleid). Stadsbelang is voorstander van aanjaagsubsidies om 
burgerinitiatieven, ook op het gebied van sport, een kans te geven.  
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Financiën 
 
Houdbare overheidsfinanciën begint bij schuldenreductie 
De Utrechtse gemeentelijke schuld bedraagt dit jaar 1,3 miljard euro, het eigen vermogen daalt met 
117 miljoen euro. In het kort betekent dit dat we 300 miljoen euro meer uitgaven dan er binnen 
komt en dat betekent extra lenen. Allemaal gericht op het laten groeien van de stad. Stadsbelang 
Utrecht wil dat dit stopt. Utrecht moet werken aan schuldenreductie, door af te lossen op lopende 
leningen. Stadsbelang Utrecht wil overschotten op de begroting en eventuele meevallers worden 
gebruikt om de gemeentelijke schuldenberg te verlagen. Stadsbelang Utrecht wil niet meer lenen en 
pas investeren als het kan. 
 
Financiële risico’s in beeld, verlagen of dekken 
De financiële risico’s waarmee Utrecht geconfronteerd kan worden zijn slecht in beeld en 
onvoldoende gedekt. Dit omdat de financiële spelregels teveel ruimte bieden voor interpretatie en 
onvoldoende op financiële waarden wordt gestuurd. Voorbeelden hiervan zijn; 

- de subsidie van Tivoli-Vredenburg, die gedurende de afgelopen jaren gestegen is naar 11 
miljoen euro; 

- het Domunder-fiasco, door slecht management moest Utrecht meer dan een miljoen 
afboeken; 

- een miljoenenoverschrijding van een parkeergarage in Leidshe Rijn Centrum; 
- van de extra tientallen miljoenen euro’s investeringen die moeten worden gedaan in de tram 

naar de Uithof; 
- een alsmaar stijgende post van meer dan 17 miljoen euro aan oninbare (frauduleuze of 

verschuldigde) bijstandsvorderingen. 
- een derivatenportefeuille (zo’n financiële verzekering waar Vestia bijna aan failliet is gegaan) 

met een onzekere ‘off balance’ waarde van 75 miljoen euro negatief.  
 
Hiervoor wordt geen geld apart gehouden of wordt er te weinig rekening mee gehouden in de 
begroting. Dit terwijl ze stuk voor stuk, onnodig veel gemeenschapsgeld kosten. Deze moet worden 
opgebracht door de Utrechter. 
Keer op keer loopt Utrecht tegen ‘verrassingen’ aan die extra geld kosten, terwijl van tevoren allang 
bekend is dat dit gaat gebeuren. Stadsbelang Utrecht wil dit niet. De eerste stap die moet worden 
gezet is beter begroten met een uitgebreide risicoparagraaf. De huidige risicoparagraaf voldoet niet. 
De tweede stap is risico’s verminderen, door in overleg te gaan, verbonden partijen te dwingen 
efficiënter te gaan ondernemen en extra zekerheden te verlangen. 
 
Langjarige subsidieprogramma’s inkorten 
Veel budgetten liggen jarenlang vast. Stadsbelang Utrecht vindt dat het te lang vastleggen van 
subsidiebudgetten en zeker het vastleggen van budgetten van een toekomstig college een slechte 
zaak. Zo regeert men over zijn graf heen, dat werkt ondemocratisch. Hierdoor ontbreekt de 
mogelijkheid hier wijzigingen in aan te brengen. Stadsbelang Utrecht wil meer flexibiliteit om 
aanpassingen te kunnen doorvoeren. Ook verlangen wij van gesubsidieerde instellingen dat zij met 
een kortere horizon werken. De bestaande langjarige subsidieregelingen wil Stadsbelang Utrecht 
terugdraaien en inkorten. 
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Huren omhoog en extra subsidie voor gesubsidieerde instellingen 
Veel van de 972 gebouwen die Utrecht in bezit heeft worden verhuurd met huurkorting aan 
gesubsidieerde instellingen. Deze instellingen krijgen dus twee subsidies, zowel direct (voor hun 
activiteiten), als ook indirect (de huurkorting).  Stadsbelang Utrecht is van mening dat hierdoor niet 
duidelijk is hoeveel subsidie deze instellingen eigenlijk krijgen. Niet transparant dus. Op deze manier 
kan niet goed gestuurd worden op de Utrechtse programmadoelen die wij nastreven met deze 
organisaties.  
Daarom wil Stadsbelang Utrecht de huur marktconform wordt, instellingen krijgen deze verhoogde 
huren in subsidie weer terug. Dit is kostenneutraal. Zo krijgt de gemeente beter zicht op hoeveel 
subsidie er nu eigenlijk gaat naar deze instellingen in relatie tot hun maatschappelijke rendement. 
 
Belastingen 
Stadsbelang Utrecht wil de gemeentelijke heffingen niet aanpassen. Wij zijn wel voor het afschaffen 
van de hondenbelasting, omdat deze belasting niet gebruikt wordt om uitwerpselen op te ruimen, 
maar zuiver in de algemene middelen terecht komen. De onroerende Zaak Belasting bevriezen wij, 
omdat de gemeente met de nieuwe woningen die worden gerealiseerd in Utrecht, meer gaat 
ontvangen. 


