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Voorwoord - Aan alle Nederlanders: "Ik doe een beroep op jou!"

De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande. 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande. Het is een belangrijke verworvenheid in onze democratie dat alle 
Nederlanders op 21 maart 2018 een stem mogen uitbrengen voor hun gemeenteraad. Want door middel van deze stem 
wordt bepaald welke kant jouw gemeente de komende jaren opgaat. En dan gaat het om vragen die ons allemaal raken:

Wordt jouw Utrecht rechtvaardiger? Met méér geld voor de bestrijding van armoede? 
Of laat jouw gemeente de kwetsbaren weer vier jaar lang aan hun lot over? 

Wordt jouw Utrecht eerlijker? Met een ziektekostenverzekering zónder eigen risico? 
Of laat jouw gemeente de zieken uitbuiten?

Wordt jouw Utrecht gelijkwaardiger? Met daadkrachtige maatregelen tegen discriminatie?  
Of kijkt jouw gemeente toe, terwijl mensen worden uitgesloten?

De gemeenteraadsverkiezingen doen er dus toe! De gemeente is de overheid waar jij direct mee te maken hebt.  
De gemeente heeft in de afgelopen jaren steeds meer taken overgenomen van de landelijke overheid. Dit is daarom  
de kans om jouw leven en het leven van je dierbaren te verbeteren, door jouw gemeente, Utrecht, rechtvaardiger,  
eerlijker en gelijkwaardiger te maken!

DENK is dé politieke beweging die landelijk heeft laten zien het verschil te kunnen maken. Wij staan voor rechtvaardigheid 
en gelijkwaardigheid en verzetten ons tegen de verrechtsing, verruwing en verharding. Ook in jouw Utrecht is dit geluid 
keihard nodig! Daarom doe ik een beroep op alle Utrechters: 

Breng jouw stem uit op 21 maart 2018! Breng jouw stem uit op DENK Utrecht!

Tunahan Kuzu
Politiek leider DENK

?

?

?
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Beste Utrechter,

Op 21 maart is er weer een kans om ons luid en duidelijk te laten horen. Het is belangrijk dat we met velen naar de stembus 
gaan: vrouw of man, jong of oud en ongeacht welke afkomst of achtergrond dan ook. 
Want dit is hét moment om onze stem te laten horen: Utrecht is van ons allemaal! 

• DENK Utrecht staat voor gelijke behandeling in gelijke gevallen: op de arbeidsmarkt, in het onderwijs,  
op de woningmarkt en in de cultuursector. 

• DENK Utrecht streeft naar gelijke kansen voor iedereen: ongeacht afkomst, geslacht of geaardheid. Wij strijden tegen 
elke vorm van discriminatie. 

• DENK Utrecht komt op voor de meest kwetsbare groepen. Wijken als Overvecht en Kanaleneiland krijgen onze speciale 
aandacht in de bestrijding van werkloosheid, het wegwerken van achterstanden en op het gebied van  
veiligheid en welzijn. 

• DENK Utrecht strijdt daarnaast voor een snelle OV-verbinding om wijken als Leidsche Rijn, Zuilen en Overvecht beter te 
ontsluiten en voor betere bereikbaarheid per auto en OV van de binnenstad. Lombok verdient een speciale plek als het 
gaat om cultuur en toerisme.

• DENK Utrecht staat voor toegankelijke sportbeoefening en voor een gezondere en duurzame stad. Duurzaam betekent 
ook: inclusie en acceptatie. Dat betekent dat wij Zwarte Piet in Utrecht definitief gaan ontdoen van de racistische 
karikatuur, zodat het Sinterklaasfeest een feest is voor alle Utrechtse kinderen.

• DENK Utrecht pleit voor voldoende aanbod van sociale huurwoningen, woningen voor starters, woonruimtes voor 
studenten en gepaste woningen voor ouderen. Alle Utrechters hebben recht op betaalbaar wonen.

Het zijn maar enkele punten uit ons programma voor Utrecht. Wij roepen Utrecht daarom op: 

Stem DENK op 21 maart 2018! Want UTRECHT IS VAN ONS ALLEMAAL

 Mahmut Sungur
Lijsttrekker DENK Utrecht
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Iedereen moet mee kunnen doen in onze 
samenleving. De gemeente Utrecht heeft, als 
overheid die het dichtst bij de mensen staat, als 
kerntaak om waar nodig mensen te ondersteunen 
om dit mogelijk te maken. 

DENK Utrecht stelt vooruitgang en participatie 
voorop. Daarom geeft DENK Utrecht de 
tegenprestatie in de bijstand anders vorm.  
DENK Utrecht richt zich hierbij op het betrekken 
van mensen bij de arbeidsmarkt en op ontplooiing, 
waarbij verdringing actief wordt voorkomen. 
Vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten 
kunnen rekenen op onze steun.  
De gemeente Utrecht helpt werkzoekenden in een 
uitkeringssituatie door problemen op meerdere 
leefgebieden (multi-problematiek) aan te pakken en 
door hen te ondersteunen in het actief zoeken naar 
een passende baan. Bovendien zet de gemeente 
Utrecht zich in voor de komst van banen naar 
de stad door het scheppen van aantrekkelijke 
vestigingsvoorwaarden.

De gemeente Utrecht bestrijdt werkloosheid onder 
kwetsbare groepen. Dat begint met onderwijs 
dat aansluit op de arbeidsmarkt. Jongeren met 
een migrantenachtergrond, ouderen en lager 
opgeleiden zonder baan worden actief geholpen. 
Hier zet DENK Utrecht het aanbestedingsbeleid 
voor in (return on investment), maar ook bijscholing 
en het aantrekkelijker maken om mensen aan te 
nemen. 

Iedereen heeft recht op een op een beschaafd 
inkomen. In veel gevallen is de bijstand 
of een uitkering te laag om mee te doen. 
DENK Utrecht staat daarom voor meer geld 
voor het armoedebeleid en toegankelijke 
armoedevoorzieningen. Er wordt ook ingezet op 
preventie van schulden. Mensen met schulden 
worden door de gemeente Utrecht niet meer 
uitgeleverd aan de kwalijke praktijken van 
incassobureaus. Incassobureaus zullen worden 
onderworpen aan kwaliteitseisen waar sterk op  
zal worden toegezien. 

Werk en Inkomen 1
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DENK Utrecht staat voor: 
• Een betere aansluiting tussen werkzoekenden en werkgevers. De gemeente Utrecht gaat zich actief 

inzetten door werkgevers beter te matchen met MBO- en HBO- geschoold personeel, het inzetten van 
jobcoaches en het organiseren van banenmarkten.

• Verruiming van de grens voor inkomensondersteuning naar 130% van het sociaal minimum, zodat meer 
Utrechters gebruik kunnen maken van regelingen voor minima. Want alle Utrechters moeten volop deel 
kunnen nemen aan de samenleving.

• Armoede bestrijden door toegesneden schuldhulpverlening en aanpak van multi-problematiek.  
In plaats van veel verschillende armoedebudgetten en allerlei regeltjes streeft DENK Utrecht naar 
gerichte aansturing vanuit de gemeente Utrecht om diegenen die het echt nodig hebben, beter te 
bereiken en passende hulp aan te bieden.

• Het behouden van bijstand; ongeacht of je de Nederlandse taal spreekt of niet.
• Een bijstand waar niet alleen op de regeltjes en formaliteiten wordt gelet, maar waar gekeken wordt 

naar individuele behoefte aan begeleiding, (her)opleiden en trainingen. DENK Utrecht wil de proef met 
‘regelarme’ bijstand invoeren in Utrecht. Hiermee wil DENK Utrecht werklozen beter motiveren bij het 
zoeken naar passend werk, in plaats van hen te ontmoedigen door een teveel aan bureaucratie. 

• De bevordering van diversiteit binnen de gemeentelijke organisaties. De gemeente Utrecht heeft een 
inspannings- en resultaatverplichting op het gebied van een divers personeelsbestand op verschillende 
niveaus. 

Werk en Inkomen 
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DENK Utrecht staat voor een samenleving waarin 
iedereen zichzelf kan zijn. In plaats van integratie is 
wederzijdse acceptatie ons hoogste doel. Ongeacht 
afkomst, geaardheid, geslacht, beperking, of welk 
kenmerk dan ook. Iedere Nederlander is voor DENK 
speciaal. 

DENK Utrecht maakt een absoluut speerpunt van 
het bestrijden van discriminatie en racisme langs 
vijf ketenen: 
 permanente bewustwording, 
 meldingsbereidheid en aangiftebereidheid, 
 controle,  
 vervolging en 
 strafmaat. 

Op die manier dragen wij bij aan gelijke kansen 
voor iedereen. 

De gemeente Utrecht geeft zélf het goede 
voorbeeld door het personeelsbestand een 
afspiegeling van de inwoners van de gemeente 
te laten zijn. Het aanbestedingsbeleid wordt 
ingesteld op het belonen van bedrijven die werk 
maken van het bestrijden van discriminatie en een 
representatief personeelsbestand. Bedrijven die 
discrimineren worden door de gemeente Utrecht 
geregistreerd, aan de schandpaal genageld en 
uitgesloten van opdrachten en samenwerking. 
De gemeente Utrecht bestrijdt discriminatie bij 
sollicitaties en bij uitgaansgelegenheden met 
kracht, zet in op laagdrempelige melding en 
effectievere opsporing en bestraffing. Daarnaast 
werkt de gemeente Utrecht aan het bij elkaar 
brengen van mensen en het tegengaan van 
segregatie om zodoende de leefwerelden van 
mensen met elkaar te verbinden. 

Inclusie en Acceptatie 
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DENK Utrecht staat voor: 
• Het ontdoen van Zwarte Piet van de racistische karikatuur. Er is geen plek voor racistische karikaturen in het 

Utrechtse straatbeeld. Het Sinterklaasfeest is voortaan een feest voor álle Utrechters. 
• Meer bewustwording over omstreden straatnamen, beelden en monumenten die verwijzen naar het koloniale 

verleden (zoals de JP Coenstraat). DENK Utrecht staat voor een stevig educatief beleid in Utrecht omtrent 
kolonialisme en pleit voor dekolonisatie van het straatbeeld. Wij streven naar het (her)noemen van straten naar 
rolmodellen van de multiculturele samenleving.

• Inclusiviteit als onderdeel van de Wethouderlijke portefeuille in Utrecht waarbij inclusie en acceptatie de aandacht 
krijgen die ze verdienen. 

• Het aanstellen van diversiteitsmanagers bij de gemeentelijke organisatie. DENK Utrecht staat voor een samenleving 
waarin de hedendaagse waarden van inclusiviteit en acceptatie krachtig worden omarmd en uitgedragen. 

• Het instellen van een “Inclusieprijs” waarmee best practices onder Utrechtse organisaties en bedrijven  
worden beloond.

• Het ondersteunen van uitgeprocedeerde asielzoekers door deze te helpen aan een menswaardige opvang en een 
betere integratie in de samenleving.

• Het consequent in behandeling nemen van aangiften van discriminatie. DENK Utrecht is voor een register waar 
veroordelingen van discriminatie van zowel individuen als organisaties en bedrijven consequent  
worden bijgehouden. 

• Het intrekken van de exploitatievergunning voor uitgaansgelegenheden die discrimineren.
• Het instellen van het aanbestedingsbeleid op het belonen van bedrijven die werk maken van het bestrijden 

van discriminatie en een representatief personeelsbestand. Bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan en 
veroordeeld zijn voor discriminatie worden uitgesloten van opdrachten en subsidie vanuit de gemeente Utrecht. 

• Een betere ketensamenwerking tussen de Politie, gemeente Utrecht, het Openbare Ministerie, 
antidiscriminatiebureaus, onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen voor een effectieve aanpak  
van discriminatie.

• Een samenleving waarbij niet je uiterlijk, maar je handelen je neutraliteit bepaalt. DENK Utrecht vindt dat het 
daarom mogelijk moet zijn om met een hoofddoek of keppeltje in alle publieke functies te werken. Ook als agente. 

Inclusie en Acceptatie 
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Het onderwijs is dé motor van onze samenleving. 
Alleen als wij de komende generatie alle 
vaardigheden en grondbeginselen bijbrengen die 
nodig zijn om in wederzijdse acceptatie met elkaar 
samen te leven, houden wij onze gemeente sterk, 
welvarend en verbonden. Zo draagt het onderwijs, 
als duurzame bron van vooruitgang en ontwikkeling, 
bij aan het wegwerken van achterstanden. 

DENK Utrecht zet daarom in op het aantrekken 
van de beste leraren voor onze gemeente en op 
schone, veilige en moderne schoolgebouwen voor 
onze kinderen. Zwakke scholen krijgen ruimhartige 
steun, maar bij het uitblijven van verbetering zullen 
scholen moeten sluiten. Voortijdig schoolverlaten 
en onderwijsachterstanden worden met kracht 
aangepakt, zodat iedereen werkt aan zijn of 
haar ontplooiing. Om iedereen vroegtijdig in het 
onderwijs te kunnen laten excelleren, worden 
taalachterstanden vroegtijdig weggewerkt. 

Het onderwijs moet een afspiegeling zijn van de 
samenleving. DENK Utrecht staat daarom voor een 
gemeente die segregatie in het onderwijs bestrijdt, 
het lerarenbestand divers maakt, maar ook werk 
maakt van scholen die qua richting aansluiten bij  
de bewoners van de gemeente.

Dit alles kan alleen slagen als een school een 
plek is waarbij een buurt en ouders betrokken 
zijn. Onze gemeente maakt daarom werk van 
ouderbetrokkenheid bij scholen en steunt 
projecten waarbij scholen zich inspannen voor 
maatschappelijke en verbindende initiatieven. 

Onderwijs3
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DENK Utrecht staat voor: 
• Een Stagegarantie voor jongeren. Hoewel de eerste verantwoordelijkheid bij de student zelf ligt, is de 

onderwijsinstelling eindverantwoordelijk voor het vinden van een stageplek voor haar studenten. De gemeente 
Utrecht ondersteunt het koppelen van onderwijsinstellingen met het bedrijfsleven. Dit past in breder beleid om de 
kansen op een startkwalificatie onder jongeren en daarmee hun perspectieven op een baan te vergroten.

• Passende huisvesting voor álle scholen. De situatie dat enkele islamitische scholen in het recente verleden door de 
gemeente Utrecht niet passend zijn ondersteund in hun uitbreidingswensen, behoort definitief verleden tijd te zijn. 

• Het verbeteren van de kwaliteit van klassen, schoolgebouwen en schoolpleinen. Het is bekend dat dit van invloed  
is op de prestaties van zowel scholieren als docenten. DENK Utrecht juicht initiatieven als bijvoorbeeld het  
Binnenbos voor klaslokalen van harte toe.

• Een zwemdiploma voor alle Utrechtse kinderen: geen enkel kind gaat van de basisschool zonder zwemdiploma.
• Het aanpakken van structurele onderadvisering op scholen zodat leerlingen bij gelijke prestaties gelijke adviezen 

en kansen krijgen, ongeacht hun culturele achtergrond. De ervaring is dat kinderen met een migratieachtergrond 
ondanks hun cito-score een lagere advies krijgen in vergelijking met kinderen zonder migratieachtergrond.  
De gemeente Utrecht moet ouders ondersteunen bij het traject van advisering en campagne voeren om 
vooroordelen onder leraren te bestrijden.

• De invoering van het Offerfeest als vrije dag op alle Utrechtse scholen om de saamhorigheid te versterken.
• Het stimuleren van jongeren om tijdens hun schooltijd een startkwalificatie te behalen. Om schooluitval tegen 

te gaan worden rolmodellen ingezet, inspirerende sessies gehouden, hulp aangeboden bij het maken van een 
studiekeuze, de ouderparticipatie vergroot en buddy-projecten opgezet. 

• Het aanpakken van taalachterstanden op basisscholen, onder meer door de inzet van taalcoaches.
• Het aanpakken van het toenemende lerarentekort in Utrecht. De gemeente Utrecht moet financieel bijdragen aan 

het Onderwijspact dat is geïnitieerd door schoolbesturen uit Utrecht om het lerarentekort tegen te gaan.
• Betere voorlichting op scholen over gezonde voeding en het stimuleren van een rookvrije generatie door rookvrije 

schoolpleinen en rookvrije speeltuinen.
• Het aanbieden van EHBO-les op basisscholen.  

Onderwijs

https://www.ivn.nl/onderwijs/nieuws/eerste-binnenbos-van-nederland
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Veiligheid is dé kerntaak van de overheid, ook van 
de gemeente Utrecht. Voor het bevorderen van de 
veiligheid is vertrouwen in de politie essentieel. 
De tevredenheid over en uitkomsten van het 
politiewerk in Utrecht maken wij daarom beter 
meetbaar. Wij maken de politie divers, bestrijden 
etnisch profileren en zorgen ervoor dat de politie 
een speerpunt maakt van het bestrijden van 
discriminatie. Wij willen dat de politie ieders  
vriend is. 

DENK Utrecht zet zich er keihard voor in dat 
iedereen zich veilig voelt en ook daadwerkelijk 
veilig is. Dat begint met meer blauw op straat in de 
wijken en gebieden waar dit nodig is. Bijvoorbeeld 
door te experimenteren met de Stadsmarinier. 
Inwoners krijgen bij ons inspraak in de prioriteiten 
van het veiligheidsbeleid. Ook garandeert de stad 
de veiligheid van scholen en religieuze gebouwen. 
Baldadig gedrag en straatintimidatie worden met 
grote aandacht door onze gemeente bestreden. 

Daarbij kijken we niet alleen naar straf, maar 
ook naar hoe wij in samenwerking met scholen, 
ouders en andere instellingen dit gedrag kunnen 
voorkomen. Voorkomen is beter dan straffen 
achteraf. 

We helpen Utrechters om woninginbraken terug 
te dringen en fietsendiefstal te bestrijden. Hierbij 
maken we gebruik van voorlichting, maar ook 
van technologische hulpmiddelen. Buurtwachten 
mogen nooit een vervanging zijn voor agenten. Het 
is ons doel om goed op de hoogte te zijn van wat 
er in wijken gaande is, bijvoorbeeld dankzij divers 
samengestelde buurtteams. Veiligheid is immers 
nooit alleen een kwestie van repressie. 

DENK Utrecht staat pal voor een gemeente die oog 
heeft voor het voorkomen van criminaliteit, door 
middel van het bieden van perspectief aan mensen 
die dreigen te ontsporen. 

Veiligheid4
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DENK Utrecht staat voor: 
• Het experimenteren met stadsmariniers. In navolging van andere grote steden zoals Rotterdam kan dit een goed 

middel zijn om snel op te treden in buurten met veel criminaliteit.
• Een intensievere samenwerking tussen sleutelfiguren in de wijk, wijkagenten en andere betrokken bewoners in  

de wijk, zoals wijkraadsleden. Zo ontstaat beter zicht op veiligheidsproblematiek in de buurt.
• Het effectiever gebruiken van buurt-WhatsApp-groepen waar ook een wijkagent en een vertegenwoordiger van een 

buurtteam in zit. Zo kunnen bewoners sneller met elkaar schakelen wanneer er een probleem is in de straat of  
in de buurt. 

• Een keiharde ontmoediging van (soft)drugsgebruik. DENK Utrecht is voor gereguleerde wietteelt en tegen vage 
juridische constructies die fraude en criminaliteit in de hand werken. DENK Utrecht streeft naar een transparante 
productie- en distributieketen van wiet. Regulering is hard nodig om de teelt uit het criminele circuit te halen en 
risico’s op gezondheid en verslaving te beperken.

• Het geven van meer invloed van Utrechters op de inzet van de politiecapaciteit. Een kwart van de inzet van de politie 
wordt bepaald door Utrechters.

• Meer diversiteit bij de politie door middel van het instellen van afrekenbare quota en het toestaan van religieuze 
uitingen in politie-uniformen naar Brits en Canadees model.

• Het uitbannen van etnisch profileren door de politie door deze aan te sporen om met stopformulieren te werken.
• Het opheffen van de tippelzone aan de Europalaan. Raamprostitutie hoort niet in woonwijken gevestigd te zijn. 

Om illegale straatprostitutie te voorkomen en om een veilige omgeving te bieden kan er een gereguleerde 
prostitutiezone worden ingesteld buiten een woonwijk.

• Beter toezicht via geavanceerde camera’s voor het waarborgen van openbare veiligheid met oog voor individuele 
privacy van de burgers. Dat houdt in dat de beelden alleen gebruikt mogen worden ten behoeve van de veiligheid in 
een buurt, de gegevens niet langer opgeslagen mogen worden dan 48 uur en de camera’s geen inkijk mogen hebben 
in woningen.

• Het waarborgen van de veiligheid van gebedshuizen zoals moskeeën, synagogen, kerken en tempels. 
Godsdienstvrijheid moet voor alle Utrechters gegarandeerd zijn.  

Veiligheid

https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsmariniers/
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Iedereen in onze gemeente moet kunnen genieten 
van cultuur, moet gebruik kunnen maken van 
toegankelijke recreatie en moet in de nabijheid 
verkeren van prachtige natuur. 

Een levendige cultuursector maakt onze wijken 
bruisend en brengt mensen bij elkaar. DENK Utrecht 
ondersteunt de cultuursector, maar maakt in de 
subsidieverlening een speerpunt van cultuur die 
een afspiegeling vormt van de diversiteit in onze 
gemeente, een maatschappelijke functie heeft 
en iedereen aanspreekt. Zo houden wij Utrecht 
bruisend en leefbaar. Wederzijdse acceptatie en 
samenleven staan in de cultuurbeleving centraal. 
Diversiteit wordt een kwalitatieve en kwantitatieve 
maatstaf in de gesubsidieerde cultuur in Utrecht. 
Daarnaast is het van belang dat kinderen in onze 
gemeente zich vroegtijdig cultureel kunnen 
ontplooien.

DENK Utrecht staat voor overvloedige natuur- en 
speelgebieden in de Utrechtse wijken en waar 
mogelijk met publieke sportvoorzieningen.  
Dit doen wij onder andere door een gemeentelijke 
minimumnorm voor groen- en speelgebieden in 
wijken in te stellen. 

Recreëren houden wij toegankelijk in Utrecht.  
Dit betekent dat er voorzieningen moeten zijn die 
alle Utrechters aanspreken, zeker als het gaat om 
door de gemeente gesubsidieerde instellingen. 
Aan Utrechters waarvoor een museumbezoek of 
een bezoek aan het theater te duur is of buiten het 
interesseveld valt, bieden wij extra mogelijkheden 
om deel te nemen. 

Cultuur, Recreatie en Natuur5
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DENK Utrecht staat voor: 
• Concrete diversiteitsdoelstellingen in de gesubsidieerde cultuur- en recreatiesector. De kracht van 

diversiteit moet beter worden benut in programmering en bij het aantrekken van publiek en het 
personeel op alle functieniveaus. 

• Het aansluiten van cultuureducatie bij de culturele diversiteit in Utrecht om zo de cultuurdeelname te 
bevorderen. DENK Utrecht stimuleert ook kleine wijkgebonden initiatieven. 

• Meer ruimte voor sociaal-culturele ondernemers vanuit de diverse culturele achtergronden die de stad 
rijk is. Organisaties zoals de Cultuurhuizen, die jongeren van allerlei culturele achtergronden weten te 
inspireren, verdienen navolging.

• Betere aansluiting van de vele Utrechtse festivals op diversiteit en verschillende gemeenschappen in de 
stad. De afschaffing van de slavernij krijgt voortaan ook in Utrecht aandacht met een eigen  
Keti-Koti-festival.

• Een museum of groot cultuurcentrum in het prachtige en multiculturele Lombok, met veel aandacht voor 
de migratiegeschiedenis van Utrecht. Daarnaast wil DENK Utrecht een monument op het Moskeeplein ter 
ere van de gastarbeiders die een grote bijdrage hebben geleverd aan Utrecht.

• Het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurten door de vestiging van buurthuizen.
• Veel recreatievriendelijk groen. DENK Utrecht wil het wandelen in de natuur stimuleren en de openbare 

ruimte gebruiken voor voorzieningen die aanzetten tot informele, spontane sportbeoefening voor 
volwassenen én kinderen. 

Cultuur, Recreatie en Natuur
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Iedereen die dat wil moet kunnen blijven wonen in 
Utrecht. Of je nou oud bent of jong. Rijk of arm. Een 
groot gezin hebt of alleen woont. Starter bent of al 
jaren in een eigen woning woont. Utrecht is gastvrij 
en dus toegankelijk voor iedereen.

De gemeente Utrecht heeft een belangrijke rol om 
te zorgen voor een woningaanbod dat aansluit bij 
de behoeften van onze inwoners. DENK Utrecht 
waakt daarom voor voldoende aanbod van 
sociale huurwoningen, woningen voor starters, 
woonruimtes voor studenten en woningen voor 
ouderen. Hier maakt de gemeente afspraken over 
met woningcorporaties en private partijen. De 
gemeente Utrecht neemt ook zélf initiatief door 
het verbouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden in 
studentenwoningen. Bewoners moeten hierin een 
zwaarwegende stem krijgen.

Bij het verkopen van gemeentelijke gronden dienen 
niet alleen grote projectontwikkelaars aan het 
langste eind te trekken, maar ook Utrechters. Wij 
willen daarom een gedeelte van de gemeentelijke 
gronden reserveren voor verkoop aan burgers. 
DENK Utrecht zet zich in om de erfpacht voor 
groepen die dit niet kunnen betalen af te schaffen 
of te verlagen. Bij de OZB kijken wij nadrukkelijker 
naar draagkracht van de bewoner. 

Wij zetten ons ervoor in dat gemengd wonen de 
norm wordt. Mensen met verschillende inkomens 
en achtergronden wonen in Utrecht naast elkaar en 
met elkaar in harmonie. Utrecht is barmhartig, want 
we stellen voldoende woonruimte beschikbaar 
voor asielzoekers en statushouders. De gemeente 
Utrecht ondersteunt ook actief in het verduurzamen 
en toekomstbestendig maken van woningen in 
Utrecht. 

Wonen6
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DENK Utrecht staat voor: 
• Transformatie van leegstaande panden zoals kantoorpanden en industriële gebouwen in woningen voor 

studenten, statushouders en andere doelgroepen. Utrecht is een gastvrije stad en moet dat blijven,  
door voldoende betaalbare woningen aan te bieden.

• Het remmen van gentrificatie. Oude wijken zoals Lombok en Ondiep worden steeds minder betaalbaar 
voor midden en met name laaginkomens. Het moet ook voor die groepen mogelijk blijven om in deze 
wijken te wonen.

• Het terugdringen van de lange wachtlijsten door het aanbieden van meer woningen via de directkans-
regeling en het lotingsysteem. 

• Het introduceren van een huurkoop-constructie voor starters waarin de gemeente Utrecht het initiatief 
neemt. Dit verlaagt de druk op de Utrechtse huurmarkt in het (lage) middensegment. 

• Het verlagen van de druk op de Utrechtse huurmarkt op de langere termijn via een gemeentelijk 
gesteund experiment voor de introductie van hypotheeklening die niet op rente is gebaseerd. 

• De versnelling van nieuwbouwprojecten voor zowel sociale huurwoningen en huurwoningen in het (lage) 
middensegment door daarop gerichte gronduitgifte door de gemeente Utrecht. 

• Het realiseren van nieuwbouw en herontwikkeling met maximale aandacht voor groenvoorzieningen, 
duurzaamheid en diversiteit. 

• Het makkelijker omzetten van woningen tot studentenhuisvesting met als doel meer betaalbare 
woonruimte voor studenten te creëren.

• Efficiëntere woningbouw die rekening houdt met het groeiend aantal alleenstaanden, die minder 
woonoppervlakte nodig hebben, zodat bestaande gezinswoningen ook daadwerkelijk voor gezinnen ter 
beschikking staan.

• Concurrentie op de markt van stadsverwarming. Eneco is op dit moment de enige aanbieder waardoor 
Utrechters met stadsverwarming te hoge kosten betalen. 

Wonen

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/44047-huurkoop-van-woningen-een-eigen-huis-kopen-door-te-huren.html
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De motor van de Utrechtse economie zijn vooral 
de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. 
De slagers, bakkers, taxichauffeurs, supermarkten 
en kappers die keihard werken en onze wijken 
levendig houden: zij verdienen een steun in 
de rug van onze gemeente. DENK Utrecht wil 
snijden in gemeentelijke regels en verordeningen 
die overbodig zijn, zodat ondernemers meer 
tijd hebben voor hun bedrijf. Hoge lasten 
voor onze ondernemers worden verlaagd. 
Ondernemersverenigingen worden representatief 
gemaakt en actief betrokken bij de vorming van 
beleid.  

Stil zitten betekent achteruitgang. De wereld om 
ons heen verandert in rap tempo. Daarom moet 
Utrecht versterkt blijven inspelen op sectoren waar 
kansen liggen, zoals de ambachtseconomie en de 
creatieve economie. Het toerisme in Utrecht wordt 
bij voorkeur ook gestimuleerd in buurten buiten 
de binnenstad, zoals het prachtige multiculturele 
Lombok. 

De kracht van diversiteit moet beter worden 
benut. De diversiteitseconomie biedt grote kansen 
voor het levendig houden van onze wijken en 
economische ontwikkeling. De gemeente Utrecht 
faciliteert dit. Ook plaatst DENK Utrecht de wijk 
nadrukkelijker in het centrum van de economische 
beleidsvorming, door ondersteunging van de 
wijkeconomie. 

Economie en Ondernemerschap7
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DENK Utrecht staat voor: 
• Het verlichten van de regeldruk voor kleine ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van flexibelere 

openingstijden en terrasvergunningen voor winkels en horeca en voor secundaire bedrijfsactiviteiten. 
• Het tegengaan van etnisch profileren bij toezicht en handhavingsorganisaties zoals de Gemeente en haar 

werkorganisaties. Signalen dat ondernemers met een migrantenachtergrond strenger onder toezicht 
staan nemen wij serieus.

• Het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid in de wijken waar de werkloosheid in Utrecht het hoogst is, 
zoals Overvecht en Kanaleneiland. Via ondernemershubs worden ondernemers en met name groene en 
sociale ondernemers aangetrokken voor deze wijken, met weinig obstakels door regelgeving en door 
aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden zoals tijdelijke vrijstelling van lokale belastingen. 

• Het bevorderen van toerisme en toeristische bedrijvigheid in Utrecht waarbij rekening wordt gehouden 
met bezienswaardigheden buiten de binnenstad, zoals Lombok met zijn multiculturele winkelaanbod en 
monumentale Leidschekade. 

• Het inzetten van de culturele diversiteit van Utrecht als kans voor internationaal toerisme. 
• Het aantrekkelijk en toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en woonwijken door deze te 

voorzien van de nieuwste infrastructuur, zoals een glasvezelnetwerk. 
• Het vereenvoudigen van toegang van het MKB tot aanbestedingen door bijvoorbeeld voorfinancieringen 

te beperken.
• Het mogelijk maken van cross-sectorale concepten bij detailhandel. DENK Utrecht wil dat de 

detailhandel en horeca gemixt kunnen worden.

Economie en Ondernemerschap
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Goede doorstroom van verkeer is van groot belang 
voor onze gemeentelijke economie. Utrecht moet 
bereikbaar blijven. 

DENK Utrecht kijkt in balans naar het mobiliteits- 
vraagstuk. DENK staat voor meer asfalt waar dit 
nodig is, maar ook voor minder asfalt waar dit 
kan. Doorstroom van het verkeer, geluidsoverlast, 
inspraak van bewoners en milieuvereisten zijn bij 
DENK Utrecht de vier pijlers waarop de beslissing 
om wegen aan te leggen  
wordt gebaseerd. 

De overgang van de auto naar duurzamere 
vervoersmiddelen wordt door DENK Utrecht actief 
ondersteund, mede om de wegen in onze gemeente 
te ontzien. Dat betekent ruim baan voor fietsers 
door meer fietspaden in Utrecht aan te leggen. 
Dat betekent ook dat het openbaar vervoer een 

overtuigender alternatief moet worden voor de 
auto. Daarom moet het openbaar vervoer veilig, 
snel, betrouwbaar en betaalbaar zijn, vooral voor 
kwetsbare groepen. 

Ook verkeersveiligheid verdient grotere aandacht, 
mede om het gebruik van de fiets te stimuleren. 
Wegaanpassingen die de verkeersveiligheid ten 
goede komen ondersteunen wij door hier meer  
geld voor uit te trekken. 

DENK Utrecht zet zich in voor een gastvrij Utrecht. 
Parkeertarieven die neerkomen op uitbuiting 
worden door DENK Utrecht enorm verlaagd. 
Taxistandplaatsen moeten zichtbaar en vindbaar 
zijn, vooral in de binnenstad. Mobiliteit is in onze 
moderne tijd niet langer beperkt tot de fysieke 
omgeving. Wij zetten ons daarom in voor gratis  
Wifi in publieke gelegenheden.

Mobiliteit8
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DENK Utrecht staat voor: 
• Een herziening van het parkeerbeleid in Utrecht (met uitzondering van de binnenstad).  

Speerpunten zijn:
• Geen parkeerkosten op zondag.
• Voor het invoeren van gratis parkeren rond moskeeën op vrijdagen tussen 11 en 16 uur. 
• Elke avond gratis parkeren vanaf 19.00u.
• Meer ondergrondse parkeergarages.

• Het versterken van de stedelijke mobiliteit door grote woonwijken als Leidsche Rijn en Overvecht te koppelen aan 
het centrum van Utrecht via een monorail-verbinding waardoor het wegverkeer ook niet wordt belemmerd. 

• Het aanpakken van gevaarlijke kruispunten. Twee van de gevaarlijkste kruispunten van Nederland liggen in Utrecht-
Noord. DENK Utrecht streeft naar herinrichting van deze dodelijke plekken om de veiligheid te verbeteren. 

• Het terugdringen van de drukte op de drie drukste fietspaden van Nederland. Deze liggen in Utrecht. DENK Utrecht 
pleit voor het realiseren van veilige en alternatieve fietsstraten.

• Een verdiepte Noordelijke Randweg Utrecht. Deze weg is cruciaal voor de bereikbaarheid van Utrecht en belangrijk 
voor Overvecht. DENK Utrecht ondersteunt een ecologische en leefbare oplossing voor deze zware ingreep in het 
stadslandschap. 

• Vergroening van het wegennet in Utrecht. Het moet echter niet zo zijn dat belangrijke doorgaanswegen één lange 
file worden. DENK Utrecht staat immers ook voor goede bereikbaarheid tussen wijken in Utrecht onderling en de 
snelwegen.

• Het inrichten van een 2x2 rijstrook vanaf de Cartesiusweg tot aan de Joseph Haydnlaan. Hiermee wordt de 
bereikbaarheid van de betreffende wijken wél vergroot, in tegenstelling tot het huidige plan van de gemeente 
Utrecht voor een stadsboulevard met 2x1 rijstrook.

• Het bevorderen van de doorstroom van het autoverkeer op ’t Goylaan door deze 2x2 baans te maken en de busbaan 
-Brennerbaan/Amethistweg- open te stellen voor autoverkeer en daarmee Lunetten toegankelijker te maken.

• Het beter bereikbaar maken van de binnenstad door het aantal taxistandplaatsen uit te breiden en op vaste, 
herkenbare plekken te vestigen, zoals het vroegere taxiplateau bij het Centraal Station. Dit komt de werkgelegenheid 
en het toerisme in Utrecht ten goede.

Mobiliteit
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Een gezonde stad is een stad met toekomst. 
DENK Utrecht zet daarom met grote urgentie 
in op de preventie van overgewicht, ziekten en 
aandoeningen. Hiervoor maken wij geld vrij om in 
te zetten voor het ondersteunen van initiatieven en 
kijken met aandacht naar het bereiken van moeilijk 
bereikbare groepen. 

DENK Utrecht wil liefdevolle zorg voor onze 
ouderen. Wij nemen verantwoordelijkheid om 
de ouderenzorg te verbeteren en bestrijden 
oudereneenzaamheid. DENK Utrecht zet zich ook 
in voor een betaalbare collectieve gemeentelijke 
ziektekostenverzekering, zonder eigen risico. 
DENK Utrecht staat voor zorg die oog heeft voor de 
verschillen tussen zorggebruikers en maakt zich 
hard voor cultuursensitieve zorg. 

Mantelzorgers en vrijwilligers die mensen 
verzorgen verdienen onze ondersteuning. Wij 
zetten ons ervoor in dat de gemeente Utrecht hun 
het werk vergemakkelijkt en meer vergoeding 
krijgen voor hun werk. In de jeugdhulp dringen wij 
actief wachtlijsten terug, wijzen één regiehouder 
per jongere aan, stimuleren samenwerking 
tussen zorgaanbieders en sturen met het 
aanbestedingsbeleid niet aan op de laagste prijs, 
maar op de hoogste kwaliteit.

Sport zien wij als middel om mensen gezonder 
te maken en mensen bij elkaar te brengen. DENK 
Utrecht ondersteunt daarom sportprojecten, maakt 
geld vrij zodat kwetsbare jongeren kunnen sporten 
en pleit voor een grotere plek voor bewegen in het 
onderwijs. 

Zorg, Welzijn en Sport9
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DENK Utrecht staat voor: 
• Het verlenen van op maat toegesneden zorg voor specifieke doelgroepen, zoals nieuwkomers en ouderen.  

Ouderen mogen niet de dupe worden van algemene werkwijzen om kosten in de zorg te besparen. 
• Het instellen van een onkostenvergoeding voor mantelzorgers en in het algemeen betere randvoorwaarden  

voor mantelzorgers.
• Het faciliteren van inclusieve en cultuursensitieve zorg. Projecten rond zorg en welzijn van Utrechters kunnen beter 

aansluiten bij de culturele diversiteit van hen die hulp behoeven, onder meer door inzet van cultuursensitieve 
buurtteams. Dat geldt ook als Utrecht blijvend kiest voor de CityDeal aanpak. 

• Het bewerkstelligen van een verpleeghuis of verpleeghuis-afdelingen voor ouderen met een migratieachtergrond 
waarbij de wensen en eisen van die ouderen hoog in het vaandel staan.

• Het verbeteren van de kwaliteit van en regie op de jeugdzorg. Door de transitie van verantwoordelijkheden van het 
Rijk naar de gemeentes worden nog te veel fouten gemaakt, met gezinsdrama’s en zelfs jeugdige daklozen  
tot gevolg. 

• Het herstellen van het vertrouwen in de jeugdzorg door beter te luisteren naar de ouders en vertrouwen te geven 
aan de professionals.

• Het toegankelijk maken van sport voor alle Utrechters. DENK Utrecht is voor het gratis aanbieden van sport voor 
volwassenen en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Daaronder valt ook het behouden van sportparken in de grote 
woonwijken voor de bewoners uit die wijken.

• Het breder toegankelijk maken en het stimuleren van sport door een beter aanbod van sportbeoefening voor 
vrouwen, waaronder zwemmen, kickboksen, voetbal en volleybal.

• Meer gemeentelijke verantwoordelijkheid in samenwerking met landelijke sportbonden en/of de Utrechtse 
sportkoepel VSU in het ondersteunen van ‘zwakke’ sportverenigingen, bijvoorbeeld door hun bestuurlijke slagkracht 
te vergroten en te bestendigen.

• Het bevorderen van multiculturele (omni-)toernooien tussen alle sportverenigingen in Utrecht. 

Zorg, Welzijn en Sport
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Een verantwoordelijke gemeente is een gemeente 
die de omgeving voor komende generaties 
veiligstelt door te verduurzamen. Het creatieve 
en vooruitlopende Utrecht moet zich bovenmatig 
inspannen om op lokaal niveau maximaal bij te 
dragen aan het behalen van de klimaatdoelen. 

DENK Utrecht wil daarom een gemeente 
die duurzaam inkoopt. Niet alleen voor 
de eigen voorraden, maar ook binnen het 
aanbestedingsbeleid. De gemeente Utrecht zet 
zich verder in voor het tegengaan van verspilling. 
Horecagelegenheden en supermarkten worden 
opgeroepen om hier afspraken over te maken met 
charitatieve instellingen. Bij samenwerking met 
bedrijven krijgen bedrijven die duurzaam werken 
nadrukkelijker voorrang en de gemeente stimuleert 
de circulaire economie. Met het mobiliteitsbeleid 
draagt de gemeente Utrecht actiever bij aan het 

stimuleren van het gebruik van het openbaar 
vervoer en de fiets, en aan de doorstroom van  
het autoverkeer. 

De meeste kortetermijnwinst valt te boeken in 
het verduurzamen van de woningen in onze stad. 
De gemeente gaat daarom afspraken maken 
met woningcorporaties en private verhuurders 
om hun verantwoordelijkheid te nemen in het 
energiezuiniger maken van de woningvoorraad.  
De gemeente Utrecht draagt hier financieel aan bij. 

Vervuiling en zwerfvuil gaat de gemeente actiever 
tegen door het enorm verhogen van de boetes voor 
het achterlaten van zwerfafval en vervuiling en hier 
meer op te handhaven. DENK Utrecht is tegen het 
algemeen verhogen van de Afvalstoffenheffing voor 
particulieren.

Milieu en Duurzaamheid10



25 Verkiezingsprogramma DENK Utrecht - Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

DENK Utrecht staat voor: 
• Een volledig klimaatneutrale gemeente in uiterlijk 2030. Dat wil DENK Utrecht bereiken door er voor te 

zorgen dat alle nieuwbouw panden energieneutraal worden gebouwd en door het versnellen van isolatie 
en verduurzaming van bestaande panden door subsidies te verstrekken aan huishoudens die het zelf 
willen initiëren. 

• Afschaffen van de milieuzone in Utrecht: een overbodige maatregel die alleen maar ergernis opwekt. 
Elektrisch rijden, het terugschroeven van de verkeersdruk en doorstroom van verkeer is belangrijker. 

• Ondersteuning en stimulering van privé-initiatieven op het gebied van Urban Farming. Ook in de 
openbare ruimte van Utrecht wil DENK Utrecht meer mogelijk maken op het gebied van duurzame 
consumptieve groenvoorzieningen. 

• De vergroening van de energieproductie. DENK Utrecht is voor de aanleg van windparken rond Utrecht; 
mits toelaatbaar voor direct omwonenden.

Milieu en Duurzaamheid
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Een gemeente kan alleen functioneren als er 
draagvlak is onder de inwoners en de gemeente 
naar haar inwoners luistert. DENK Utrecht staat 
daarom voor een laagdrempelig gemeentebestuur 
met voldoende inspraakmogelijkheden voor alle 
Utrechters. 

Iedereen in Utrecht moet zich vertegenwoordigd 
weten. Initiatieven om groepen te betrekken bij 
de besluitvorming, zoals jongerenraden, worden 
daarom van harte door DENK Utrecht geïnitieerd en 
ondersteund. Van het gemeentebestuur eisen wij 
dat deze een afspiegeling vormt van de inwoners 
van Utrecht. 

Bij de opstelling van gemeentelijke plannen wordt 
inspraak van bewoners een topprioriteit. DENK 
Utrecht maakt zich hard voor de inzet van moderne 
technologie om de wensen van inwoners mee te 
nemen in de besluitvorming. Inwoners krijgen in 
alle gevallen het recht om een in hun ogen beter 
voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad  
(right to challenge). 

DENK Utrecht ondersteunt het inrichten van 
vertegenwoordigende organen op wijk- en 
gebiedsniveau met overtuiging om zodoende 
gemeentelijke besluiten beter te kunnen 
afstemmen op lokale behoeften. Van de Utrechtse 
wijkraden eisen wij dat deze een afspiegeling 
vormen van de Utrechtse wijken.

De burgemeester wordt bij DENK Utrecht op de 
meest democratische wijze gekozen die mogelijk 
is binnen de kaders van landelijke wetgeving, bij 
voorkeur in de vorm van een door de gemeente 
uitgeschreven referendum waarvan de uitslag door 
de raad wordt overgenomen. Verder pleit DENK 
Utrecht voor bestuurlijke initiatieven die inclusie 
en acceptatie verhogen en het begrip voor de 
multiculturele stad Utrecht verbreden.

Bestuur en Democratie11
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DENK Utrecht staat voor: 
• Een herkenbaar en navolgbaar diversiteitsbeleid in alle geledingen van het gemeentebestuur, de 

gemeentelijke organisatie en de door haar gesubsidieerde instellingen. DENK is daarom voor het 
aanstellen van diversiteitsmanagers door de gemeente Utrecht.

• Een verantwoordelijk inkoopbeleid op gemeentelijk niveau dat normstellend is voor grote bedrijven in 
de stad. Behalve een concreet beleid omtrent duurzame en verantwoorde inkoop door de gemeente zijn 
voor DENK ook goederen afkomstig uit of gemaakt met hulp van illegale Israëlische kolonisten op de 
Westelijke Jordaanoever taboe.

• Utrechtse wijkraden en buurtteams die de diversiteit van de betreffende wijken en buurten 
weerspiegelen, zodat ze representatiever zijn. 

• Een door middel van een referendum gekozen Burgemeester met een duidelijk mandaat van de 
Utrechtse burgers. 

• Het aangaan van het Utrechtse stedenbandenbeleid. Inspirerende partners voor Utrecht zijn bijvoorbeeld 
Eskisehir, een prachtige studentenstad uit Turkije, en Marrakesh, de rijke cultuurstad uit Marokko die 
Utrecht kan inspireren op toeristische vlak. 

Bestuur en Democratie
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