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> VOORWOORD  
Utrecht. Stad in het ‘hartje van het land’. Al eeuwenlang het kruispunt van wegen, water en 
sporen. Een populaire stad om te wonen, te leven en te werken. De populariteit zorgt ervoor dat 
Utrecht groeit. Groei biedt kansen, maar zet ook de leefbaarheid in de stad onder druk. Het wordt 
drukker op straat en de vraag naar voorzieningen neemt toe. Dit vraagt om politieke keuzes, 
zodat Utrecht zichzelf kan blijven en Utrechters zich thuis (blijven) voelen in hun stad. 
 
Hoe wil de VVD dit bereiken? Wij willen de makers, denkers en doeners van de stad een podium 
bieden. Om hen te laten uitblinken en om nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken. Ondernemen 
en werken moet lonen. Te veel Utrechters staan langdurig langs de kant en hebben geen zicht 
op werk. Wij willen ervoor zorgen dat elke Utrechter een baan heeft die bij hem of haar past. 
 
In Utrecht krijg je het beste onderwijs en de beste zorg. Als het even tegenzit, vinden wij het 
vanzelfsprekend dat Utrechters elkaar helpen om snel weer op eigen benen te staan. Maar we 
verwachten ook dat zij zelf de handen uit de mouwen steken en geboden kansen met beide 
handen aangrijpen. 
 
Utrecht is een grenzeloze stad met een grote aantrekkingskracht op mensen van heinde en ver. 
Een open en tolerante stad, die wat ons betreft grenzen stelt als normen worden overschreden 
of waarden onder druk staan. De VVD wil hufterig en grensoverschrijdend gedrag aanpakken, en 
we laten van ons horen als vrijheden in het gedrang komen. In Utrecht bepaal je zelf van wie je 
houdt en in wie of wat je gelooft. 
 
De gemeente moet er voor jou zijn en niet andersom. Daarom willen wij dat de gemeente werkt 
aan minder regels en een lagere regeldruk. Straten, pleinen en parken horen veilig en schoon te 
zijn. De VVD wil dat de afvalinzameling in Utrecht goed is en dat afval duurzaam wordt 
gescheiden. Utrecht is toonaangevend als het gaat om duurzaamheid. Door ruimte te bieden aan 
slimme en innovatieve concepten op het gebied van duurzaamheid en als gemeente zelf het 
goede voorbeeld te geven wil de VVD die toonaangevende positie behouden en uitbouwen. 
 
Wij willen niet alleen dat de gemeentelijke dienstverlening zowel online als offline beschikbaar 
is, maar ook dat zij van de allerhoogste kwaliteit is. Tijdig en begrijpelijk communiceren met 
bewoners is een vereiste. De lokale lasten gaan wat ons betreft omlaag, en we helpen Utrechters 
met goede initiatieven om de stad mooier en leuker te maken. 
 
Om Utrecht bereikbaar te houden, wil de VVD dat de gemeente investeert in auto, fiets, 
voetganger en openbaar vervoer. Parkeren willen wij makkelijker en gebruiksvriendelijker 
maken. Utrecht moet de reputatie van slecht bereikbare stad in de komende jaren van zich 
afschudden. 
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De VVD is een partij die luistert, het gesprek aangaat en keuzes maakt als het nodig is. Bij ons 
geen doorgeschoten idealisme, opgeheven vingertje of plannen om de vrijheid van Utrechters 
onnodig te beknotten. Ons programma komt voort uit een rotsvast optimisme: wij geloven in de 
kracht van onze stad en haar inwoners. 
 
De afgelopen jaren heeft de VVD in zowel de gemeenteraad als het college hard gewerkt om 
Utrecht mooier, leuker en veiliger te maken. Dat hebben we niet alleen gedaan, maar vaak in 
goede samenwerking met andere politieke partijen - zowel binnen als buiten de coalitie.  
 
De verkiezingen op 21 maart 2018 zijn bepalend voor de vraag hoe Utrecht omgaat met de 
aanhoudende groei van de stad. De VVD zet alles op alles om ervoor te zorgen dat bestaande en 
nieuw bewoners zich thuis (blijven) voelen in de gemeente. Dat is onze belofte aan alle bewoners 
van Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens.  
 
 
 
 
 
 

Richard Nijhoff     Dimitri Gilissen 

voorzitter Utrechtse VVD    lijsttrekker Utrechtse VVD 
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> INLEIDING 
Utrecht groeit als kool. Voor de VVD komt deze groei niet als een verrassing. Onze stad ligt midden in het 
land en heeft uitstekende voorzieningen. Maar bovenal is het een leefbare stad.  

 
De belangrijkste uitdaging voor de komende vier jaar is om de groei niet ten koste te laten gaan van de 
leefbaarheid. Dit geldt voor praktisch alle gebieden van het stadsleven. Of het nu gaat over de 
bereikbaarheid, de beschikbaarheid van scholen of het culturele aanbod: overal noopt groei tot actie.  

 
Ook op het gebied van duurzaamheid is actie nodig. De VVD wil dat Utrecht inspeelt op de toekomst. 
Verspreid over dit programma doen wij een aantal concrete voorstellen om Utrecht duurzamer te maken. 
Een overzicht van de belangrijkste voorstellen staat op pagina 37.  
 
De VVD wil dat de gemeente voortvarend aan de slag gaat om de welkome groei in goede banen te leiden. 
Wat goed is aan onze stad willen we koesteren en nog beter maken. Wat niet goed is, willen we 
bespreekbaar maken en aanpakken. Met als uiteindelijke doel dat mensen thuis zijn in Utrecht.  

 

Dat je veel kunt LEREN      5 

Dat je vrij kunt ONDERNEMEN      8 

Dat iemand voor je kan ZORGEN      10 

Dat je kunt WERKEN      13 

Dat je kunt ONTSPANNEN      14 

Dat je gemakkelijk kunt REIZEN      17 

Dat de gemeente genoeg laat BOUWEN      21 

Dat je fijn kunt WONEN      25 

Dat je weet dat de gemeente kan BESTUREN      29 

Dat je weet dat de gemeente kan HANDHAVEN      32 

Dat je goed kunt BEWEGEN      35 

Dat we VERDUURZAMEN      37 
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> LEREN 
Goed onderwijs is de basis van een rechtvaardige samenleving. Met een opleiding krijgt iedereen de kans 
om het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs is ook belangrijk voor de (lokale) economie. De 
uitgangspositie van Utrecht is uitstekend. Volgens de Inspectie van het Onderwijs zijn er geen zwakke 
scholen meer in het basis- en voortgezet onderwijs. Utrecht heeft deze mijlpaal als eerste van de vier 
grootste steden bereikt, met steun van de VVD. Daar zijn we trots op. Het is een belangrijke stap in de 
richting van gelijke kansen voor iedereen. Ook het vervolgonderwijs in Utrecht is goed. Maar het werk is 
niet klaar. Er is nog veel kwaliteitsverschil tussen scholen en de concurrentie met andere studentensteden 
is stevig. Daarom wil de VVD dat het onderwijs zich blijft verbeteren. 

Gelijke kansen voor iedereen, betere scholen 
De afgelopen periode is er door de gemeente flink geïnvesteerd in de kwaliteit van het Utrechtse 
basis- en voortgezet onderwijs. Daar gaan we mee door. De VVD wil dat er meer geld komt om 
scholen van een ‘zes’ naar een ‘acht’ te brengen. Wij willen dat de gemeente met schoolbesturen 
in gesprek blijft om te kijken wat nodig is om dit te bereiken. Denk aan een bijdrage voor 
initiatieven om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, de ontwikkeling van leerkrachten te 
stimuleren of het belonen van uitblinkers in het lerarencorps mogelijk te maken. 

Ruim baan voor uitblinkers 
De VVD wil het aantal ‘excellente scholen’ blijven verhogen. Wie goed is met zijn hoofd of handen, 
moet het maximale uit zijn of haar talent kunnen halen. Dit is niet alleen goed voor de uitblinker 
zelf, maar ook voor de kracht van de (lokale) economie. 

Ouders mogen school zelf kiezen 
De gemeente hoort ervoor te zorgen dat in alle wijken voldoende plek is op scholen. Daarom 
willen wij dat in de groeiwijken voldoende nieuwe scholen worden gebouwd. De VVD is tegen 
postcodebeleid, gescheiden wachtlijsten of een centraal aanmeldpunt. Wij willen dat ouders in 
vrijheid een school kunnen kiezen voor hun kind. Voor een zinvolle keuze is het nodig dat scholen 
zoveel mogelijk informatie over de kwaliteit van hun onderwijs openbaar maken. Wij willen dat 
de gemeente goede initiatieven voor meer openheid en betrokkenheid van ouders zoveel 
mogelijk steunt. 

Iedereen die naar school moet, gaat ook naar school 
De gemeente hoort op te treden tegen spijbelen, ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten. De VVD wil dat niemand zonder bruikbaar diploma op zoek hoeft naar een baan. 
Ouders, scholen en gemeente werken samen om dit te bereiken. 
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Opvang van zeven tot zeven 
De VVD wil het leven van werkende ouders en hun kinderen makkelijker maken. Kinderopvang, 
onderwijs en vrijetijdsvoorzieningen willen wij zoveel mogelijk onder één dak brengen. Dit maakt 
het overigens ook eenvoudiger om leerachterstanden vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. 
Voor kinderen van 0 tot 12 jaar streven wij ernaar opvang mogelijk te maken van zeven uur ’s 
ochtends tot zeven uur ’s avonds. Bij de bouw van nieuwe scholen hoort de gemeente hiermee 
rekening te houden. Ook kan zij subsidies bundelen en aansluiting zoeken bij vernieuwende 
plannen van andere partijen.  

Meer aandacht voor het mbo 
De VVD wil dat het gebied rond Lage Weide en Leidsche Rijn Centrum zich ontwikkelt tot een 
“MBO Campus”. Dit betekent niet dat andere mbo-locaties verdwijnen. De campus biedt ruimte 
aan mbo-opleidingen en bedrijven om Utrechtse jongeren op te leiden tot vakmensen voor de 
banen van de toekomst. De VVD ziet grote kansen in retail, transport en logistiek, afval en 
energie ― allemaal sectoren die nu al volop aanwezig zijn in Lage Weide en omgeving. Mede 
hierom wil de VVD dat de directe verbinding tussen station Leidsche Rijn en Lage Weide zo snel 
mogelijk opengaat. Een nieuwe mbo-vestiging komt bij voorkeur hier.  

Integreren 
De VVD staat voor een Utrecht waarin iedereen meedoet. Of je nu christen, jood, moslim, atheïst, 
zen-boeddhist of iets anders bent. Of je nu wel of niet in Nederland geboren bent. Als je onze 
vrijheden omarmt, dan hoor je erbij. Ook in Utrecht zijn er genoeg nieuwkomers die hun eigen 
weg hebben gevonden en zijn geïntegreerd in de Utrechtse samenleving. Dat hebben zij zelf 
gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die hen werden geboden. Wij vinden dat we dit ook 
mogen verwachten. Net zoals zij mogen verwachten dat we samen discriminatie altijd blijven 
bestrijden. 
 
Een geslaagde inburgering is de sleutel naar een volwaardige plek in Utrecht. Voor volwassen 
nieuwkomers, maar ook voor hun kinderen. De wil om in te burgeren kan alleen uit mensen zelf 
komen, niet uit de gemeente. Wel kan de gemeente immigranten met raad en daad bijstaan om 
aan de inburgeringsplicht te voldoen. Zo kan de gemeente Utrecht een rol vervullen in het 
wegwijs maken van de verschillende mogelijkheden om in te burgeren en te wijzen op rechten 
en plichten. 
 
Ook is het voor iedereen in Utrecht belangrijk om de Nederlandse taal te beheersen. Dit leidt 
ertoe dat mensen een betere kans hebben op een bestaan in Utrecht, in Nederland op te bouwen. 
Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat nieuwkomers en mensen die al in Utrecht wonen 
ervoor zorgen dat zij Nederlands leren verstaan, spreken, lezen en schrijven. De gemeente kan 
helpen, maar de inspanning om de taal te leren moet van de nieuwkomer zelf komen. Wie niet 
bereid is deze inspanning te leveren, krijgt minder geld van de gemeente. Kortom, integreren is 
de taal leren, naar school gaan en werken. 
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Nederlandse waarden 
De VVD wil dat docenten Nederlandse waarden en vrijheden veilig kunnen uitdragen. Elke docent 
hoort deze waarden en vrijheden ook te onderschrijven. En elke docent hoort te weten hoe deze 

waarden en vrijheden bespreekbaar te maken ― denk bijvoorbeeld aan seksuele vrijheid.  
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> ONDERNEMEN 
De VVD wil Utrecht maken tot de plek om te ondernemen. Daartoe is ook alle reden. Mede dankzij 
universiteit, hogeschool en mbo heeft Utrecht veel jonge en slimme inwoners, en vakmensen en creatieve 
ondernemers. Naast grote bedrijven heeft Utrecht ook veel ondernemende mkb’ers die hard aan de weg 
timmeren. Utrecht is ’s lands middelpunt van wegen, waterwegen en spoorlijnen. Onze bedrijven- en 
kantoorterreinen en winkelgebieden zijn goed. En toeristen weten de weg naar Utrecht steeds beter te 
vinden. Om munt te kunnen slaan uit deze mooie uitgangspositie, wil de VVD dat ondernemen zo 
aantrekkelijk mogelijk is. Ook de komende jaren willen wij hierin vooroplopen.  
 
Afgelopen jaren kwamen er meer banen in de stad. Onze gemeente doet het op dit vlak beter dan 
gemiddeld en beter dan andere grote steden. Maar het kan altijd nog beter: de VVD wil dat de gemeente 
streeft naar minder werkloosheid en wil het aantal mensen in de bijstand halveren. 

Minder regels voor ondernemers 
Ondernemers - zoals mkb’ers en zzp’ers - moeten zich vrij voelen om te ondernemen. Daarom 
wil de VVD snoeien in het woud van regels. Hierdoor krijgen ondernemers meer ruimte. Het zou 
goed zijn als één wethouder dit snoeiwerk ter hand neemt. Voordat de gemeenteraad of het 
college over nieuwe regels beslist, hoort duidelijk te zijn wat de gevolgen zijn voor ondernemers. 
De gemeente mag geen regel invoeren die zij niet redelijkerwijs kan handhaven. Winkels 
verdienen speciale aandacht. Als bijvoorbeeld een boekwinkel een lezing met een drankje wil 
organiseren, wil de VVD dat dit mogelijk is zonder meteen een horecavergunning aan te hoeven 
vragen. Flexibiliteit is voor ons het uitgangspunt. Ook een vergunning-voor-één-dag kan een 
oplossing zijn. Met ruimere bestemmingsplannen wil de VVD het zzp’ers makkelijker maken om 
een kantoor aan huis te beginnen. 

Meer ondernemers  
Het Lokaal Economisch Fonds (LEF) levert een financiële bijdrage aan ondernemers die nieuwe 
banen, stages en leer-werkplekken creëren voor mensen die moeilijk aan een baan komen. Dit 
initiatief van de VVD had in de afgelopen vier jaar een budget van 8 miljoen euro. Het idee is dat 
gemeente, bedrijven, ondernemers en onderwijsinstellingen samen zorgen voor meer banen in 
Utrecht. En dat werkt. De VVD wil het Fonds blijven verbeteren. We willen meer aandacht voor 
langdurig werklozen. Ook willen wij dat zzp’ers gebruik kunnen maken van het Fonds. Bovendien 
wil de VVD meer leerwerkplekken voor mbo’ers. Voor veel werkzoekenden is het belangrijk dat 
hoogopgeleiden niet onnodig laagbetaalde banen hebben. Mede daarom is het goed als Utrecht 
meer grote bedrijven binnenhaalt en houdt, en initiatieven zoals het Utrecht Science Park blijft 
steunen. De VVD wil de komende periode werken aan een nieuwe economische agenda voor 
Utrecht. Dit doen we samen met ondernemers. 
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Betere kantoor- en bedrijventerreinen 
De veiligheid en bereikbaarheid van kantoor- en bedrijventerreinen in Utrecht kan beter. De VVD 
wil meer parkeerplekken en betere OV-verbindingen. Ook vinden wij dat de gemeente de 
schaarse grond efficiënter kan gebruiken. De VVD blijft voorstander van parkmanagement. Dit 
betekent dat ondernemers, eigenaren en de gemeente Utrecht samen zorgen voor goede 
kantoor- en bedrijventerreinen. 

Steun voor startende ondernemers 
De VVD vindt startende ondernemers (startups) en doorgroeiende ondernemers (scale-ups) 
belangrijk. Wij steunen initiatieven zoals StartUpUtrecht die startups en scale-ups toegang geven 
tot een nationaal en internationaal netwerk. De huisvesting is nog wel versnipperd. De gemeente 
kan hierin verbetering brengen door de locaties voor startups en scale-ups beter met elkaar te 
verbinden of samen te klonteren. Zo ontstaat interactie tussen de startups en scale-ups, die 
weer tot nieuwe innovatie leidt. Ruimte voor mensen die willen starten met ondernemen, onder 
wie studenten en vluchtelingen, vindt de VVD belangrijk. Dit leidt tot meer banen en minder 
uitkeringen, en zorgt ervoor dat Utrecht voorop kan lopen met innovatie. Samen met startups 
maken we een agenda voor startende ondernemers in Utrecht. 
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> ZORGEN 
De VVD vindt dat Utrechters de vrijheid moeten krijgen om eigen keuzes te maken. Ook vinden wij het 
normaal dat zij elkaar helpen als dat nodig is. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. Als we dingen 
niet zelf kunnen regelen, kan de gemeente voor zorg en ondersteuning zorgen. Vooral ouderen en kinderen 
mag zij niet uit het oog verliezen. Het doel van de VVD: zorgen voor zelfstandige en zelfbewuste Utrechters 
die er voor elkaar zijn. 

Zorgbehoefte Utrechter centraal 
Heb je advies of steun nodig op verschillende vlakken, zoals schulden, opvoeding, werk én 
gezondheid? Dan wil de VVD dat je samen met het buurtteam één plan maakt en één hulpverlener 
als aanspreekpunt krijgt. Minder formulieren, meer zorg. Nu hebben mensen nog te maken met 
te veel instanties en hulpverleners. Wel hoort de eerste vraag altijd te zijn: Wat kan ik samen met 
mijn omgeving zelf doen? Pas daarna komen hulpverleners in beeld.  

Begrijpelijke hulp 
Utrechters horen de zorg te krijgen die het beste bij hun situatie past. Hoe je die zorg krijgt, 
moet voor iedereen inzichtelijk zijn. De VVD wil dat alle Utrechters van de gemeente op een 
begrijpelijke manier gratis en onafhankelijk advies krijgen over welke vormen van hulp en 
ondersteuning zij kunnen krijgen. 

Meebetalen aan zorg 
Om de zorg betaalbaar te houden, vinden wij het normaal dat Utrechters meebetalen aan hun 
eigen zorg. De VVD wil dat de gemeente ― binnen de wettelijke mogelijkheden ― een eigen 
bijdrage blijft heffen, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp.  
 

Zorgplicht voor kinderen 
De gemeente heeft voor kinderen een zorgplicht. Ouders mogen nooit voor een dichte 
gemeentedeur staan als ze hulp zoeken voor hun kinderen en gezin. 

Kindermishandeling is onacceptabel 
Als samenleving hebben we de verantwoordelijkheid om de allerjongsten te beschermen. Wij 
willen op consultatiebureaus meer aandacht voor hechtingsproblematiek bij kinderen. Door 
verwaarlozing en kindermishandeling op te merken in de eerste vier levensjaren, kunnen 
problemen in het latere leven worden voorkomen. 

Pleegzorg 
Wij willen dat jongeren die afhankelijk zijn van jeugdhulpverlening tijdig worden voorbereid op 
zelfstandigheid na hun 18e verjaardag. Voor pleeggezinnen kan de gemeente een uitzondering 
maken: als het pleegkind en de pleegouders het willen, kan de pleegzorg worden voortgezet.  



 

11 

Grip op zorg in eigen buurt 
De VVD wil dat Utrechters zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Daarom 
moedigen wij initiatieven aan om kleinschalige zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te 
organiseren. Ook wil de VVD levensloopbestendig bouwen stimuleren. Wij willen dat de gemeente 
obstakels wegneemt, zoals onnodige regels voor zorgbudgetten. De gemeente doet er goed aan 
om woningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen goed te spreiden over de stad. Als je door 
ouderdom of ziekte thuishulp nodig hebt voor huishoudelijke taken, mag je die wat ons betreft 
zelf inhuren. 

Mantelzorg 
Wij willen mantelzorgers helpen ontzorgen door onnodige regels en administratieve rompslomp 
af te schaffen. De VVD wil bijvoorbeeld dat mantelverzorgers makkelijk een extra 
parkeervergunning bij hun verzorgadres kunnen krijgen. Ook willen wij dat mantelzorgers 
worden betrokken bij de keukentafelgesprekken met hulpverleners. Bovendien kan de gemeente 
zorgen voor logeerhuizen en tijdelijke vervanging (respijtzorg) zodat zij hun zorgtaken even aan 
een ander kunnen overdragen. Mantelzorgers horen erop te kunnen vertrouwen dat in 
noodsituaties vervanging mogelijk is. 

Burgerhulpverleners 
Als elke seconde telt, kunnen omstanders van onschatbare waarde zijn. Met de inzet van 
burgerhulpverleners stijgen de overlevingskansen na een hartstilstand bijvoorbeeld aanzienlijk. 
De VVD wil dan ook dat er voldoende burgerhulpverleners worden opgeleid, in samenwerking 
met gespecialiseerde organisaties. Ook is het belangrijk dat de gemeente de aanmelding van 
burgerhulpverleners bij bestaande landelijke oproepsystemen mogelijk maakt en promoot. Zo 
kunnen zij een oproep krijgen als iemand in hun omgeving bijvoorbeeld een hartstilstand krijgt.  

Vertrouwen in zorgverleners, minder administratie 
Wij hebben vertrouwen in en waardering voor onze hulpverleners. De VVD vindt dat zij 
beoordeeld moeten worden op basis van de tevredenheid van cliënten. Ook willen wij dat 
hulpverleners de ruimte krijgen om hun werk goed en met plezier te doen. Het afleggen van 
verantwoording aan de gemeente hoort zo efficiënt mogelijk te verlopen, zodat hulpverleners 
weinig tijd verliezen aan administratie en meer vrijheid hebben om zorg te 
verlenen. Als hulpverleners hun registraties op orde hebben, verdienen ze meer vrijheid. 

Levensstijl  
Van volwassenen verwachten we dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen. De gemeente 
hoort zich niet te bemoeien met hun levensstijl. Wel steunen we particuliere initiatieven om 
roken, verslavingen en obesitas tegen te gaan. Bij kinderen ligt het anders: de gemeente heeft 
een taak op het gebied van jeugdzorg. Het zou daarom goed zijn als de gemeente bijvoorbeeld 
beweging en gezond eten bij kinderen stimuleert, in samenwerking met het consultatiebureau. 
Beter voorkomen dan genezen. 
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Vrijwilligers 
Vrijwilligers verdienen waardering en ― indien nodig ― ondersteuning. Wij willen vrijwilligerswerk 
stimuleren door onnodige regels en administratieve rompslomp zoveel mogelijk terug te 
dringen. Ook wil de VVD het werk van vrijwilligers beter zichtbaar maken, zodat meer mensen 
kennismaken met de mogelijkheden. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat Utrechters zonder 
netwerk in een isolement raken.  
 

Crisisopvang 
De VVD wil dat de GGZ een goed functionerende 24-uurs crisisopvang heeft. Verwarde personen 
horen geen politietaak te zijn.  

Maatschappelijke opvang 
We vinden het belangrijk dat er opvang en begeleiding is voor daklozen en verslaafden. Daarom 
willen we het huidige beleid van gemeente Utrecht voortzetten. Het zelfredzaam maken van 
mensen in de maatschappelijke opvang blijft een punt van aandacht. Minderjarigen horen niet in 
de volwassenenopvang, tenzij ze samen met hun ouder(s) worden opgevangen. Dakloze jongeren 
en jongvolwassenen mogen we niet in de kou laten staan. 

Opvang asielzoekers 
De VVD wil dat Utrecht haar bijdrage blijft leveren aan de opvang van asielzoekers met één 
permanent asielzoekerscentrum en ― indien noodzakelijk ― tijdelijke opvanglocaties. Er komt 
geen tweede permanent asielzoekerscentrum in de gemeente Utrecht. 
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> WERKEN 
Utrecht werkt, vooral dankzij hardwerkende bewoners en ondernemers. Maar dat het goed gaat, mag voor 
de gemeente geen reden zijn om achterover te leunen. Er worden in de komende jaren pakweg 28.000 
huizen voor zo’n 49.000 mensen gebouwd. Nieuwe banen blijven dus nodig. Ook werkloosheid onder 
laagopgeleiden is een punt van zorg. Helaas kan niet iedereen werken. Wie het echt nodig heeft, krijgt 
steun van de gemeente. Waar mogelijk staat daar wel iets tegenover. 

Werk moet lonen 
Wie van een uitkering naar een baan gaat, zou er financieel merkbaar op vooruit moeten gaan. 
Een wildgroei aan armoederegelingen verhindert dit. De VVD wil deze regelingen afschaffen en 
vervangen door één (sober) budget. Dit budget kunnen Utrechters naar eigen inzicht besteden. 
Zo veroveren zij de macht over hun eigen leven terug. Bovendien wordt het armoedebeleid zo 
eenvoudiger en goedkoper.  

Geen gratis bijstand 
De gemeente Utrecht wil weten of mensen in de bijstand eerder werk vinden als zij geen 
verplichtingen hebben. Voor 250 bijstandsgerechtigden experimenteert zij daarom met ‘gratis 
bijstand’ (ten onrechte ook wel basisinkomen genoemd). De VVD wil dit experiment stopzetten. 
Het ontneemt mensen de verantwoordelijkheid voor hun leven. Het is oneerlijk dat 250 mensen 
een met belastinggeld betaalde voorkeursbehandeling krijgen. En het druist in tegen een 
belangrijk uitgangspunt van een rechtvaardige samenleving: voor wat, hoort wat. Bovendien wil 
het experiment vragen beantwoorden die al lang en breed beantwoord zijn. SEO Economisch 
Onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat mensen in de bijstand zonder sollicitatieplicht minder 
vaak betaald werk vinden.  

Tegenprestatie 
De VVD wil dat mensen in de bijstand een tegenprestatie leveren. Denk aan koffie schenken in 
een verzorgingshuis of vrijwilligerswerk bij een sportclub. Ook willen wij dat de gemeente de 
sollicitatieplicht strenger handhaaft.  

Fraude is diefstal 
Fraude met bijstand of uitkeringen is diefstal. Wij vinden dat fraudeurs een aantal maanden geen 
bijstand of uitkeringen mogen krijgen, en dat zij het onterecht ontvangen geld terug moeten 
betalen. Hetzelfde geldt voor mensen die niets doen om weer aan het werk te komen. De VVD wil 
ook meer controle en strengere handhaving, zoals in bijvoorbeeld Rotterdam al langer het geval 
is.  
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> ONTSPANNEN 
Utrecht wordt steeds populairder bij toeristen. Evenementen zoals de start van de Tour de France, de Harry 
Potter-tentoonstelling, en talloze festivals trekken mensen naar de stad. Ook vernieuwde en verbeterde 
musea, beurzen en congressen zorgen ervoor dat meer mensen kennismaken met Utrecht. Door de komst 
van nieuwe hotels, hostels en restaurants in het centrum kunnen zij hier ook blijven slapen en eten. Nieuwe 
vormen van verblijf zoals Airbnb leveren eveneens extra bezoekers op. De VVD wil dat het culturele aanbod 
gericht is op bezoekers en inwoners van Utrecht. Dit aanbod moet blijven meegroeien met de stad. Goede 
recreatieve voorzieningen en hotels maken Utrecht ook aantrekkelijk voor (internationale) congressen. 

Voorzieningen in winkelcentra en parken 
De VVD wil gratis Wi-Fi en openbare toiletvoorzieningen in parken en winkelcentra. Dit maakt 
Utrecht een aantrekkelijke en gastvrije stad. Naast de bouw van extra toiletten in parken en op 
pleinen, willen wij dat gemeente samen met ondernemers zorgt voor een netwerk van 
toegankelijke en makkelijk vindbare toiletten in winkelcentra. Om overlast voor omwonenden en 
bezoekers te beperken, wil de VVD dat er in grote parken barbecueplaatsen komen. 

Verdelen van hotels 
Op dit moment bevolken toeristen en bewoners Utrecht in goede harmonie. Dit willen we zo 
houden. Daarom kiezen wij ervoor om hotels zo veel mogelijk over de stad te verdelen. De 
komende tijd komen er in het stationsgebied veel hotelkamers bij. De VVD wil dat de volgende 
reeks hotelkamers komt in de buurt van de andere Utrechtse treinstations ― zoals Vaartsche 
Rijn, Leidsche Rijn en Overvecht.  

Meer diversiteit in toerisme 
Wij willen dat Utrecht een gastvrije stad is voor vakantievierders van divers pluimage. Zo is een 
groeiend aantal Nederlanders in het bezit van een camper. Daarom wil de VVD in de 
Merwedekanaalzone een camperplaats laten aanleggen. Wij willen dat campers daar gastvrij 
worden ontvangen, zoals nu bijvoorbeeld ook plezierjachten gastvrij worden ontvangen in de 
Singel. Een camperplaats draagt er hopelijk aan bij dat meer gezinnen onze stad bezoeken. De 
VVD wil dat de uitbater een ondernemer is; de gemeente kan de camperplaats planologisch 
mogelijk maken. De VVD wil ook dat de camping bij de Berenkuil weer opengaat. Om dit te 
bereiken, willen wij dat de gemeente gebruikmaakt van haar rechten als erfpachtverlener. 
Toeristen die Utrecht als uitvalsbasis gebruiken om de andere grote steden van Nederland te 
bezoeken zijn overigens van harte welkom in de stad. 
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Goede voorzieningen  
Utrecht heeft veel te bieden en dat willen wij beter zichtbaar maken. De parels in het centrum 
en daarbuiten horen makkelijk vindbaar te zijn, ook voor de inwoners zelf. De VVD vindt het ook 
belangrijk dat op deze plekken goede voorzieningen zijn. Horeca in parken ― zoals in het 
Máximapark en Amelisweerd ― dragen bij aan het succes van de locaties en leveren een bijdrage 
aan de kosten van het onderhoud. Bewoners of bedrijven die alleen of samen met de gemeente 
een deel van het onderhoud willen doen, hoort de gemeente de ruimte te geven. 

Terrassen 
De VVD wil dat de gemeente algemene regels opstelt voor terrassen. Cafés en restaurants in de 
stad hoeven dan geen aparte vergunning meer aan te vragen voor een terras. 

Evenementen 
De VVD is een groot voorstander van evenementen die de economie een impuls geven en 
bijdragen aan de levendigheid en bekendheid van de stad. De gemeente hoort garant te staan 
voor de openbare orde. Organisatoren van evenementen dragen zelf een belangrijke 
verantwoordelijkheid voor het beperken van overlast. Ook behoren zij bewoners tijdig en goed 
te informeren over een evenement.  

Meer ruimte voor cultuur 
Utrecht krijgt steeds meer inwoners en bezoekers. De VVD wil dat de gemeente hiermee rekening 
houdt. Ook in Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens moet het culturele aanbod goed 
zijn. Daarom willen wij onder andere doorgaan met investeren in een cultureel programma en 
culturele voorziening op het Berlijnplein in Leidsche Rijn. De VVD wil dat de gemeente de komst 
van bioscopen, theaters, podia, festivals en musea in de gemeente stimuleert. Ruimtelijke 
ordening en vergunningenbeleid spelen hierin een belangrijke rol.  

Internationaal op de kaart met cultuur 
Steeds meer toeristen komen naar Utrecht en dat is goed voor de lokale economie. Zij 
overnachten, eten, drinken en bezoeken musea en voorstellingen. Het aanbod van musea en van 
voorstellingen mag van de VVD meer inspelen op buitenlandse bezoekers, onder meer door ook 
in andere talen met hen te communiceren. De VVD heeft de ambitie om Utrecht internationaal 
op de kaart te zetten. Dat betekent dat de gemeente ruimte biedt om grote, internationale 
evenementen, tentoonstellingen en congressen te organiseren. De gemeente kan deze 
evenementen steunen via Utrecht Marketing. 
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Utrecht filmstad 
Utrecht is gastheer van het Nederlands Filmfestival. Daar mag de stad trots op zijn. De VVD wil 
dat Utrecht ook de komende jaren gastheer blijft. Maar we willen meer. Utrecht is nu al het decor 
van diverse speelfilms. Wat ons betreft staat Utrecht ― als perfect filmdecor ― in de toekomst 
nog meer open voor grote (buitenlandse) filmproducties. Dit is ook goed voor de Utrechtse 
economie. 

Cultureel ondernemerschap 
De VVD is een voorstander van cultureel ondernemerschap. Het zorgt voor werk, inkomsten en 
maakt Utrecht een aantrekkelijke stad. De gemeente kan cultureel ondernemerschap een impuls 
geven door startende ondernemers werkruimte te bieden in oude industriële zones zoals het 
Werkspoorkwartier. Het is niet meer van deze tijd om hiervoor kostbare panden van de gemeente 
te gebruiken. De VVD wil geld blijven reserveren voor culturele instellingen en startende 
cultureel ondernemers. Maar wij vinden wel dat hieraan voorwaarden verbonden horen te zijn. 
Wat ons betreft verdient een cultureel ondernemer minimaal 50% van zijn inkomsten zelf. Ook 
willen wij dat er meetbare afspraken worden gemaakt over wat een cultureel ondernemer met 
een subsidie moet bereiken. Dit geldt voor startende cultureel ondernemers, maar ook voor 
gevestigde namen zoals TivoliVredenburg, de Stadsschouwburg en diverse musea. Subsidies 
mogen nooit zorgen voor oneerlijke concurrentie. Een biertje in bijvoorbeeld een theater is bij 
voorkeur niet goedkoper dan in de kroeg ernaast.  

Media 
De VVD is voorstander van een divers en concurrerend media-aanbod. Wij willen dat de 
gemeentelijke bijdrage voor de nieuwsvoorziening wordt bepaald op basis van een open 
inschrijving.  
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> REIZEN 
De VVD wil dat Utrecht voor bewoners en bezoekers goed bereikbaar is ― ongeacht hun vervoermiddel. Wij 
zijn ervan overtuigd dat mensen zelf verstandige keuzes kunnen maken, mits het aanbod goed is 
afgestemd. De VVD is voorstander van goed openbaar vervoer, goede loop- en fietsverbindingen, en een 
goede doorstroming van autoverkeer. De VVD ziet vele mogelijkheden om het verkeer te verduurzamen 
zonder de leefbaarheid van de stad aan te tasten. 
 
Door de groei van de stad neemt het aantal auto’s, fietsen en reisbewegingen toe. Dit hoeft volgens de 
VVD geen probleem te zijn. Zeker niet als auto’s ― net als bussen en brommers ― steeds schoner worden. 
De gemeente hoort wel te anticiperen op het toenemende autoverkeer. Zij moet zorgen dat auto’s zo min 
mogelijk stilstaan en langs een zo efficiënt mogelijke route van A naar B kunnen. Ook zijn er voldoende 
parkeerplekken nodig. Want ook schone auto’s rijden en parkeren. 

Vrije vervoerskeuze 
Utrechters hebben recht op keuzevrijheid, ook in het vervoer. De VVD wil niet dat de gemeente 
voor je bepaalt hoe je je van A naar B moet verplaatsen. Wel willen wij mensen verleiden om te 
lopen, te fietsen of te reizen met het openbaar vervoer. Dit doet de VVD door wandelroutes, 
fietspaden en het openbaar vervoer te verbeteren, niet door het pesten van de automobilist. Wij 
willen dat de gemeente zich inzet om de verbindingen tussen wonen en werken te verbeteren. 
Naast snelle bussen tussen randgemeenten en het Utrecht Science Park, wil de VVD ook de 
verbindingen verbeteren tussen het centrum en de Uithof, Lage Weide en de groeigebieden in 
de stad (Leidsche Rijn, Vleuterweide en de Merwedekanaalzone). Het is niet nodig dat elke bus 
via Utrecht Centraal Station rijdt. Elke bus hoeft ook niet elke halte in Utrecht aan te doen. Het 
Randstadspoor en het tramnetwerk, inclusief Uithoflijn, moeten de nieuwe dragers worden van 
het openbaar vervoer. Wij willen dat zij zeven dagen per week in een hoge frequentie rijden. De 
VVD wil dat er ook ‘s nachts openbaar vervoer is op de belangrijkste routes. 
 

Ringweg 
Als Utrecht (doorgaand) autoverkeer uit de stad weert, dan wordt het drukker op de ring. Wij 
willen dat de gemeente de samenwerking zoekt met Rijk en Provincie om knelpunten aan te 
pakken. Voorbeelden zijn afrit De Meern, Leidsche Rijn Tunnel en de aansluiting van de A2 op de 
A12. Samenwerking is ook nodig om de projecten uitgevoerd te krijgen die door Rijk en Provincie 
zijn toegezegd. Denk aan de Noordelijke Randweg en de ontsluiting van het Utrecht Science Park, 
inclusief verbreding A27 en de ring A12. Waar mogelijk komen er vanuit de stad extra 
ontsluitingswegen naar de ring die bestemmingsverkeer zo snel mogelijk de stad in- of 
uitbrengen. 

Verbreding A27 
De verbreding van de A27 is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Utrecht te garanderen. Dit 
zal deels ten koste gaan van de rand van natuurgebied Amelisweerd. Spijtig, maar door een 



 

18 

goede inpassing van deze wegverbreding kan het de aansluiting tussen de stad en haar 
omgeving verbeteren. Net als bij de verbreding van de A2 zijn er kansen om aan de oostzijde de 
natuur meer te betrekken bij de stad. Doordat de A27 deels wordt overkapt, ontstaat een nieuw 
park dat tegen de stad aan ligt. De VVD wil dat de gemeente en het Rijk proberen om de bomen 
die langs de A27 moeten verdwijnen te verplaatsen naar andere wijken in de stad. We denken 
dan bijvoorbeeld aan Leidsche Rijn en de Merwedekanaalzone, maar ook aan plaatsen waar de 
gemeente zieke bomen moet kappen. 
 

Bereikbaarheid Utrecht Science Park 
Om het Utrecht Science Park (USP) een toplocatie te laten zijn, willen wij dat het gebied goed 
bereikbaar is met alle vormen van vervoer. Het USP is van zowel nationaal als regionaal belang, 
en heeft een grote economische en maatschappelijke waarde. Door de nieuwe tram is het 
Centraal Station straks prima verbonden met het USP. Wij zijn niet voor een treinstation op het 
USP. De weerslag op de omliggende landgoederen is groot, terwijl onduidelijk is of er behoefte 
bestaat aan zo’n station. Naast de tram mikken wij daarom liever op het verbeteren en 
verduurzamen van de huidige HOV-lijnen (26 en 28) en het verbeteren van de verbindingen 
tussen USP en onder andere Driebergen, Zeist, Lunetten, Bunnik en Bilthoven. Inzetten van snelle 
en duurzame bussen is ook een mogelijkheid. Het aanleggen van een tramverbinding door het 
centrum is te ingrijpend en te kostbaar. De VVD zoekt daarom naar alternatieven. 

Capaciteit en vergroening van wegen 
Zorgen dat auto’s niet onnodig stilstaan terwijl ze uitlaatgassen uitstoten: dat is beter voor het 
milieu en de leefomgeving. Daarom willen wij dat de beoogde stadsboulevards zoveel mogelijk 
capaciteit krijgen. Wegen in Utrecht mogen er wat ons betreft groener gaan uitzien, maar zonder 
noodzakelijke infrastructuur te slopen. Bij sloop hoort de gemeente vooraf aan te tonen dat de 
infrastructuur niet meer noodzakelijk is en dat de sloop geen (verplaatsing van) 
verkeersproblemen veroorzaakt. Daarom is het van belang dat bijvoorbeeld de Graadt van 
Roggeweg-Westplein-Singelroute voldoende capaciteit heeft en houdt. De oplossing voor het 
nieuwe Westplein moet hieraan invulling geven, omdat deze cruciaal is voor de doorstroming in 
de stad. De Kardinaal De Jongweg en de Westelijke Stadsboulevard houden twee keer twee 
rijstroken, voor zover dat nu het geval is. Er komen geen nieuwe doseerinstallaties, want hiermee 
verplaats je de uitstoot van uitlaatgassen zonder de totale luchtkwaliteit in Utrecht te 
verbeteren. De Waterlinieweg is cruciaal tijdens de verbreding van de A12 en A27. De VVD wil niet 
dat de rijbaan in het midden van de Maliebaan verdwijnt. Dit levert onnodig extra overlast voor 
omwonenden. Ook zijn wij tegen het verdwijnen van parkeerplekken in dit gebied als de 
gemeente niet zorgt voor vervangende parkeergelegenheid. De milieuzone vindt de VVD 
symboolpolitiek en te kostbaar voor het beoogde resultaat. Wij willen de milieuzone dan ook 
afschaffen. 
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Reizigersinformatie en tijdelijke maatregelen 
Wij vinden dat de informatievoorziening voor reizigers een stuk beter kan. Er staan in de stad 
bijvoorbeeld nog nauwelijks Dynamische Route Informatie Systemen, die je helpen de beste 
route op dat moment te kiezen. Dat is een gemiste kans, want met meer informatie kan de 
reiziger zijn route verstandiger kiezen en worden drukke routes ontlast. De VVD wil dat gebieden 
die slechts één toegangsweg hebben gebruik kunnen maken van alternatieve routes (denk aan 
busbanen) bij calamiteiten, wegwerkzaamheden en evenementen. Voorbeelden zijn Hooch 
Boulandt (Moreelsepark) en Lunetten. Verkeersopstoppingen in de stad komen vaak door 
tijdelijke maatregelen. De VVD wil dat de gemeente eerder verkeersregelaars inzet. Zij kunnen 
de doorstroming bevorderen. 

Maximumsnelheid 
Waar mogelijk wil de VVD de maximumsnelheid houden op 50 kilometer per uur. 50km-wegen 
kunnen automobilisten verleiden om 30km-wegen in woongebieden te mijden. Wij willen dit 
stimuleren door op 50km-wegen zoveel mogelijk “groene golven” in te stellen. De automobilist 
die zich aan de maximumsnelheid houdt, staat niet of nauwelijks voor een rood stoplicht. Dit 
bevordert niet alleen de doorstroming, maar komt ook de luchtkwaliteit ten goede.  

Parkeerplaatsen 
De VVD wil dat het aantal parkeerplaatsen in de stad minimaal gelijk blijft. Mocht het individuele 
autogebruik echt afnemen, dan kan de gemeente op een later moment de parkeernorm alsnog 
verlagen. Bij nieuwbouw hoort de gemeente te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen. Als 
parkeerplaatsen op straat verdwijnen, willen wij dat zij in gebouwde voorzieningen in de directe 
omgeving terugkomen voor vergelijkbare prijzen.  

Smart Mobility  
De VVD is voorstander van het zoeken naar en investeren in Smart Mobility-oplossingen die 
innovatieve technologie gebruiken om de bereikbaarheid, efficiëntie en leefbaarheid te 
vergroten. Denk aan innovatieve manieren voor het delen van elektrische auto’s, traffic management 
voor de beste route en een efficiënte toewijzing van parkeerplaatsen. Zulke oplossingen zijn 
vaak nog in een experimentele fase.  
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Duurzaam vervoer 
Laadpalen voor elektrische auto’s horen naar behoefte beschikbaar te zijn voor de bewoners en 
bezoekers. De VVD wil daarom dat het aantal laadpalen bij openbare parkeerplaatsen samen met 
de bewoners wordt bepaald, op basis van daadwerkelijk gebruik. Het onnodig lang bezet houden 
van laadpalen kan de gemeente voorkomen met handhaving en ― eventueel ― betaling voor 
gebruik. De VVD wil niet dat de gemeente een systeemkeuze maakt voor elektrisch rijden; 
alternatieven zoals waterstof horen ook de ruimte te krijgen. Een marktinitiatief voor een 
waterstofstation is van harte welkom. Het leveren van “brandstof” (benzine, waterstof of 
elektriciteit) vinden wij in beginsel geen overheidstaak. De VVD wil dat de gemeente minimaal 
marktprijzen rekent.   

Park+Ride 
Park+Ride-voorzieningen (zoals op Laagraven, de Uithof, Papendorp en het Berlijnplein) worden 
nu vooral door bezoekers gebruikt. Wij willen dat deze voorzieningen ook aantrekkelijk worden 
voor inwoners zelf. Door tussen vijf uur ’s avonds en acht uur ’s ochtends een lager tarief te 
bieden, kunnen inwoners openbaar vervoer, fiets en auto makkelijker combineren. Bewoners 
kunnen er dan voor kiezen niet met de auto de stad in te gaan, of uit de file over te stappen op 
de fiets of het openbaar vervoer. De VVD wil daarnaast dat de gemeente de mogelijkheden 
uitbreidt om de Park+Ride-voorzieningen te gebruiken in combinatie met abonnementen op 
openbaar vervoer. 

Fietsen 
De gemeente stimuleert het gebruik van de fiets. Dat is mooi, maar heeft ook een keerzijde. De 
enorme hoeveelheid verkeerd gestalde fietsen stuit steeds meer Utrechters tegen de borst. De 
VVD wil voldoende fietsstallingen en voldoende stallingsruimte op straat. Ook willen wij dat de 
gemeente de parkeerregels beter gaat handhaven. De VVD wil onderzoeken of er minder 
stallingen nodig zijn als er meer OV-fietsen en huurfietsen beschikbaar zijn ― bijvoorbeeld op de 
Uithof en OV-knooppunten. Drukke fietsverbindingen horen goed verlicht te zijn. Ook kan de 
gemeente de belangrijkste fietsverbindingen beter monitoren en zo nodig aanpassen aan het 
veranderende fietsverkeer. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van de zogenoemde speed 
pedelecs.  

Hufters in het verkeer 
Wij willen extra handhaving in het verkeer. Hiervoor zoekt de gemeente de samenwerking met 
de politie en het Rijk. Waar nodig willen wij dat de gemeente zich inzet om de juiste 
bevoegdheden te krijgen. De VVD vindt dat de pakkans van hufters in het verkeer omhoog moet. 
Dit geldt voor automobilisten die veel te hard rijden, maar ook voor fietsers of brommers die elk 
stoplicht negeren. Veel snorfietsen zijn opgevoerd en rijden gevaarlijk hard op het fietspad. 
Snorbrommers en scooters blijven welkom in onze gemeente, maar houden zich wel aan de 
maximumsnelheid van 25 km per uur. Strikte handhaving en een convenant met fabrikanten 
voorkomt gevaarlijk gedrag. 
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> BOUWEN 
Utrecht is populair, maar de ruimte is beperkt. Zaken goed regelen met elkaar is daarom van groot belang. 

Het bestemmingsplan 
De gemeente stelt bestemmingsplannen voor een aantal jaren vast. Wij willen daarom meer 
flexibiliteit in toegestane bestemmingen, waardoor marktpartijen beter kunnen inspringen op 
veranderende (markt)omstandigheden. Dit voorkomt dat er wordt gebouwd voor de verkeerde 
doelgroep. En het stelt ondernemers in staat mee te gaan met hun tijd. Dit sluit goed aan bij de 
nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2019 wordt ingevoerd. Voor inwoners is het 
belangrijk om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen 
te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan digitaal 
beschikbaar horen te zijn. De informatie moet actueel, compleet en gemakkelijk toegankelijk 
zijn.  

Welstandscommissie 
Voor een omgevingsvergunning (vroeger: bouwvergunning) zijn Utrechters vaak afhankelijk van 
de Welstandscommissie. De uitkomst van Commissievergadering is vooraf niet altijd goed in te 
schatten. Wij willen daarom meer welstandsvrije zones. Waar dit niet kan, zijn duidelijke 
richtlijnen nodig ― denk bijvoorbeeld aan het historische centrum of de vooroorlogse 
uitbreidingswijken die deels onderdeel zijn van het beschermde stadsgezicht. Op deze manier 
wordt toetsing door de Welstandscommissie voorspelbaarder, zonder de teugels volledig te 
laten vieren. Kleinere bouwwerkzaamheden, zoals het plaatsen van een dakkapel, willen wij 
volledig vergunningsvrij maken. Voorwaarde is wel dat de bewoner zich houdt aan de richtlijnen.  

Mooie straten, fijne parken  
Met meer, maar vooral andere en slimmere investeringen kan de gemeente de kwaliteit van de 
openbare ruimte verhogen. Achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte is deels ingelopen, 
maar er moet nog veel gebeuren op bepaalde plekken in de stad. Wij vinden het aanpakken van 
slechte stukken openbare ruimte belangrijker dan de herinrichting van bestaande goede 
plekken. Vernieling en graffiti hoort de gemeente direct aan te pakken. Door te investeren in de 
openbare ruimte wordt het leven voor iedereen aangenamer. Een mooie, nette openbare ruimte 
motiveert bewoners en bezoekers bovendien om haar ook netjes en mooi te houden. De VVD wil 
de extra (financiële) middelen voor onderhoud behouden die de gemeente in de afgelopen jaren 
heeft vrijgemaakt (€0,85 miljoen “kwaliteitsimpuls” in 2017). Bij slimme investeringen door de 
gemeente wordt bijvoorbeeld in de aanbesteding van het onderhoud van de openbare ruimte 
gekeken naar de levensduurkosten in plaats van de eenmalige investeringskosten. Ook kan de 
gemeente het onderhoud voor de eerste jaren meenemen in de aanbesteding, zodat de 
marktpartijen ook echt gemotiveerd zijn om kwaliteit te leveren en zo op onderhoudskosten 
besparen. Slimme investeringen kunnen ook nieuwe technieken zijn waarmee energielasten 
worden beperkt of de milieubelasting kan worden verlaagd.  
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Beheer door bewoners 
De VVD wil het beheer en onderhoud van de openbare ruimte nog meer uitbesteden aan 
bedrijven of bewoners. Gesponsorde buitenruimte willen wij alleen als dat iets toevoegt in de 
vorm van een kwaliteitsverbetering. Denk aan het plaatsen van kunst of het uitvoeren van 
onderhoudstaken. De VVD wil dat de gemeente waardeert en stimuleert dat bewoners delen van 
de openbare ruimte zelf in beheer nemen. Natuurlijk zijn goede afspraken tussen de gemeente 
en bewoners nodig om kwaliteit te waarborgen. In de afgelopen jaren zijn deze afspraken zo 
complex geworden dat zij afschrikken of er een hele organisatie voor nodig is om ze uit te 
voeren. Wij willen heldere en eenvoudige afspraken tussen de gemeente en de bewoners.  

Stationsgebied 
Het stationsgebied heeft de afgelopen jaren een enorme metamorfose ondergaan. De VVD is 
trots op wat er al bereikt is. Wij willen dat de gemeente de komende jaren hard blijft werken aan 
de afronding van “fase 1” rond het Centraal Station zodat de overlast verder afneemt. Een deel 
van de bewoners is de overlast en de bouwwerkzaamheden moe. Het beperken van de overlast 
hoort prioriteit te zijn bij de komende werkzaamheden. Vooral bij de noodzakelijke 
werkzaamheden op het Beurskwartier en het Westplein (Lombokplein) verdient het voorkomen 
van overlast aandacht. Dit zijn belangrijke verkeersknooppunten in de stad. Ook moet het 
kernwinkelgebied bereikbaar blijven. Overigens wil de VVD dat de Moreelsebrug, Het Platform en 
het busstation voor stads- en streekvervoer met elkaar worden verbonden.  

Leidsche Rijn 
Ook in Leidsche Rijn gaat de bouw onverminderd voort. Na jarenlange discussies over het nut 
van het winkelgebied nadert het project nu zijn voltooiing. Eerdere ambities worden 
waargemaakt. Het voorzieningenniveau in de wijk neemt hierdoor sterk toe. Een project om trots 
op te zijn. De VVD wil dat de gemeente ook hier alles op alles zet om de overlast van de 
bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Wij willen het toezicht op de regels voor de 
bouw in alle delen van de stad verhogen, maar zeker in Leidsche Rijn. Denk aan het handhaven 
van de juiste werktijden en toegestane geluidsniveaus.  

Monumenten 
De VVD vindt monumenten van grote waarde voor Utrecht. De gemeente hoort te blijven 
investeren in hun behoud. Voldoende geld voor onderhoud, herstel en vernieuwing van 
bijvoorbeeld de werven en de Domtoren is belangrijk voor bezoekers en inwoners. De VVD wil 
dat aanpassingen om het energieverbruik te verminderen zo min mogelijk ten koste gaan van 
monumenten. Een hoger verbruik is soms onvermijdelijk. De VVD wil dat de monumentale 
Muntkade zo snel mogelijk weer opengaat. 



 

23 

Huisvesting welzijnsorganisaties 
Als in Utrecht meer multifunctionele accommodaties worden gebouwd, kunnen 
welzijnsorganisaties beter samenwerken. Denk aan buurthuizen, consultatiebureaus, jeugd-, 
welzijns- en vrijwilligersorganisaties - allemaal organisaties die ten dienste staan aan de 
bewoners. Wij willen dat de gemeente in bestemmingsplannen meer ruimte maakt voor 
multifunctionele accommodaties, de bouw ervan stimuleert en - als de exploitatiekosten 
aantoonbaar afnemen - ook financiert.  

Huisvesting scholen  
Om het beste onderwijs te kunnen bieden, moeten onderwijsgebouwen van de hoogste kwaliteit 
zijn. De VVD vindt - net als het Rijk - dat de (capaciteits)planning, bouw en onderhoud van 
onderwijsgebouwen gemeentelijke taken zijn. Wij willen dat de gemeente haast maakt met het 
bouwen van de geplande nieuwe scholen in onder andere Leidsche Rijn. Zo kan de verwachte 
piek van scholieren worden opvangen. Ook in dit geval zijn multifunctionele accommodaties 
wenselijk, bijvoorbeeld met kinderopvang, welzijn, zorg en sport. De VVD wil dat de gemeente en 
schoolbesturen samenwerken om scholen te verduurzamen en achterstallig onderhoud weg te 
werken.   

Studentenhuisvesting 
Studentenhuisvesting is belangrijk voor Utrecht. Wij willen dat in bestemmingsplannen waar 
mogelijk ruimte komt voor initiatieven om bijvoorbeeld leegstaande kantoren om te zetten in 
studentenkamers. De kamernood en de kamerprijzen kunnen zo (enigszins) binnen de perken 
blijven. De VVD steunt vernieuwende initiatieven zoals een studentenhotel. Ook de bouw van 
starterswoningen en groepswoningen voor jongeren kan de druk op studentenkamers verlagen. 
Wij willen dat de gemeente deze initiatieven mogelijk maakt door gronduitgifte en flexibele 
bestemmingsplannen. Ook wil de VVD dat de gemeente blijft inzetten op het aanpakken van 
wantoestanden in kamerverhuur. Denk aan huisjesmelkers en onveilige situaties.  

Ouderen 
Voor ouderen zijn meer verschillende soorten woningen nodig. Lang zelfstandig wonen is vaak 
wenselijk, maar ook andere keuzes moeten mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
meergeneratiewoningen. Veel ouderen willen blijven wonen in hun eigen wijk. Een goede 
spreiding van de verschillende soorten woningen is daarom belangrijk. De gemeente kan dit 
bereiken door flexibele bestemmingsplannen en het koppelen van vraag en aanbod. 
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Stadswarmte 
Met steun van de VVD is Utrecht inmiddels af van de verplichte aansluiting op stadsverwarming 
bij nieuwbouw. Zo stimuleert de gemeente dat marktpartijen zelf goede en duurzame 
oplossingen vinden die aansluiten op de vraag van (toekomstige) bewoners. Lokale, kleinere 
initiatieven voor energie- en warmteopwekking krijgen ook weer een kans. De kosten voor 
stadsverwarming zijn nu te hoog. De VVD wil daarom dat de gemeente nieuwe prestatieafspraken 
maakt met de leverancier van stadsverwarming, zodat de duurzaamheidsdoelstellingen worden 
gehaald en de kosten naar beneden gaan. Ook willen wij dat de tarieven van stadswarmte nader 
worden onderzocht om te zien of de leveranciers het principe van ‘niet hoger dan anders’ ook 
echt naleven. Bij de renovatie van sociale woningen met blokverwarming willen we dat de 
corporaties inzetten op duurzame vormen van energie, mits er een (eerlijke) samenhang is 
tussen het verbruik en de kosten. 

Energieneutraal 
Wij willen bouwers en ontwikkelaars stimuleren en waar mogelijk verplichten om alle nieuwe 
woningen volledig energieneutraal te maken. Dit betekent dat een huis gemiddeld net zoveel 
energie opwekt als het verbruikt. Energieneutraal bouwen is mogelijk en niet veel duurder dan 
klassieke bouw. De VVD heeft een voorkeur voor (elektrische) oplossingen die aardgas overbodig 
maken. Omdat de gemeente een voorbeeldrol heeft, moet Utrecht streven naar een volledig 
energieneutrale gemeentelijke organisatie. Denk aan kantoren en ander gemeentelijk vastgoed.  
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> WONEN 
De VVD wil de stad zo vormgeven dat elke bewoner optimaal kan genieten en trots is om in Utrecht te 
wonen. Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat Utrechters kunnen wonen waar en hoe zij zelf 
willen. De VVD streeft ernaar dat de inwoners van Utrecht hun hele leven in de stad kunnen blijven wonen. 
Utrecht is een groeiende stad die bij nieuwbouw en renovatie vooruitgang kan boeken op het gebied van 
duurzaamheid. 

Betaalbaarheid en diversiteit  
Betaalbaarheid binnen je budget is voor iedereen die een woning zoekt belangrijk. Het is voor 
Utrecht van belang woningen te bouwen om mensen met verschillende beroepen en banen in de 
stad te kunnen laten wonen in verschillende fasen van hun carrière en leven. Hierbij is de juiste 
mix van woningen in de stad als geheel van belang. Niet iedereen hoeft op de Neude te kunnen 
wonen. We willen de diversiteit bevorderen op het niveau van straat, woonblok of 
appartementencomplex. Diversiteit werkt alleen als dit op een kleine schaal wordt toegepast. In 
de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat er minder nieuwe (sociale) goedkope huurwoningen in 
de wijken Overvecht en Kanaleneiland worden gebouwd en nieuwbouw daar vooral koop en 
(middel)dure huur zal zijn. In andere wijken kunnen wel sociale huurwoningen worden 
toegevoegd, zonder dat het totaal aan sociale huurwoningen in de stad stijgt. Bij de ontwikkeling 
van nieuwe wijken willen wij dat de gemeente stuurt op een goede mix tussen koop en huur, en 
tussen goedkoop, middelduur en duur. Dit komt de leefbaarheid uiteindelijk ten goede. Wij vinden 
dat zowel de private als de sociale (lees: gesubsidieerde) sector verantwoordelijkheid heeft om 
te bouwen voor een leefbare stad op de langere termijn. Wie investeert, mag daar ook netjes aan 
verdienen. De gemeente is terughoudend met (vergaande) marktinterventies en opereert binnen 
landelijke regelgeving. In de private sector kan de gemeente betaalbare woningen garanderen 
door bij de uitgifte van nieuwe gronden of bestemmingen prijs- en kwaliteitsafspraken te maken 
met ontwikkelaars en die mee te nemen in haar keuzes. We willen dat in de private huursector 
ook voor gezinnen middeldure huurwoningen worden gebouwd. Zo blijft wonen in de stad 
Utrecht betaalbaar voor iedereen. 

Erfpacht 
De VVD heeft gezorgd voor het afschaffen van het erfpachtstelsel voor nieuwe woningen. Met 
een eerlijke en betaalbare regeling voor de lange termijn kan de gemeente perspectief geven 
aan de huidige bewoners met erfpacht. Dit geeft mensen de kans een financiële planning te 
maken en leidt uiteindelijk tot meer eigen woningbezit. Wij willen het aantal woningen op 
erfpacht zo snel mogelijk verlagen en uiteindelijk terugbrengen tot nul. Wij willen daarom een 
eerlijke regeling die eigenaren in staat stelt de erfpacht ― ook met een verhoging van de 
hypotheek ― af te lossen. Als het aan de VVD ligt stopt de gemeente met het uitgeven van 
gronden in erfpacht voor welk doel dan ook. 
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Tegemoetkomen aan de vraag 
De woningmarkt in Utrecht is in de afgelopen jaren drastisch veranderd. Er zijn verschillen 
tussen wijken, maar over het algemeen is de vraag naar woningen in Utrecht groot. Het gevolg 
is dat huizenprijzen stijgen en veel woningen korter te koop te staan. Wij willen dat de gemeente 
zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de vraag naar woningen, bijvoorbeeld met de uitgifte van 
grond en het mogelijk maken van wijzigingen in bestemmingsplannen. Maar actieve 
grondpolitiek ― de gemeente koopt grond en verkoopt deze weer aan een ontwikkelaar ― is geen 
gemeentetaak. De risico’s zijn te groot. Het mogelijk maken van extra woningen in het 
bestemmingsplan is wel een gemeentetaak. Wij vinden dat de gemeente open moet staan voor 
goede initiatieven uit de markt door wijzigingen van het bestemmingsplan mogelijk te maken. 
Zo kan de gemeente bijdragen aan de bouw van meer woningen en exorbitante prijsstijgingen 
enigszins beperken. 

In- en uitbreiding 
Om de stad te kunnen laten groeien naar 400.000 inwoners, wil de VVD zoeken naar oplossingen 
binnen de huidige stadsgrenzen. Zulke “inbreiding” heeft in principe de voorkeur boven 
uitbreiding, maar de vraag op de woningmarkt neemt zo toe dat alle mogelijkheden moeten 
worden benut. Mede hierom wil de VVD dat de gemeente de ontwikkeling van de 
Merwedekanaalzone voortvarend ter hand neemt. Het klopt dat “inbreiding” meer inspanning 
vergt van gemeente en marktpartijen. Maar met het juiste gemeentelijke beleid en de wil van 
marktpartijen (door de aantrekkingskracht van onze stad) moet het mogelijk zijn. Ook willen wij 
dat de gemeente begint met de ontwikkeling van Rijnenburg als woongebied. Vanaf 2030 kunnen 
hier de eerste woningen worden opgeleverd. De gemeente mag nu geen keuzes maken die 
woningbouw in de toekomst bemoeilijken of onmogelijk maken. Dit betekent dat plannen voor 
het plaatsen van windmolens de toekomstige woningbouw niet mogen bemoeilijken. Wij willen 
de woningbouw in Leidsche Rijn waar mogelijk versnellen. Ook hoort de gemeente open te staan 
voor het verhogen van het aantal geplande woningen op kavels die nog gaan worden bebouwd. 
Extra aandacht is nodig voor de bereikbaarheid bij inbreiding van de stad. Wij willen dat de 
gemeente bestaande OV-lijnen en wegen continu in de gaten houdt om te bezien of zij na 
inbreiding nog voldoen.  

Zelfbouw en collectief opdrachtgeverschap 
Nieuwe concepten zoals zelfbouw (kaveluitgifte) en collectief particulier opdrachtgeverschap 
vergroten de diversiteit, keuzevrijheid en variatie in het straatbeeld. Een goed voorbeeld is het 
Veemarktterrein. Wij willen dit elders in de stad ook mogelijk maken, bijvoorbeeld in de 
Merwedekanaalzone en in nieuwe delen van Leidsche Rijn. 



 

27 

Jaarbeursterrein 
De herontwikkeling van het Beurskwartier ― beter bekend als het Jaarbeursterrein ― verdient 
door z’n unieke ligging speciale aandacht. Wij zien graag dat hier het stedelijk karakter van 
Utrecht terugkomt. Hoogbouw, goede openbare ruimte en mooie parken passen hier goed bij. 
Kwaliteit staat voorop. Parkeerproblemen hoort de gemeente binnen de geldende 
parkeernormen op te lossen met ondergrondse parkeerplekken. Door de nabijheid van het 
Centraal Station kan de parkeernorm wel lager zijn. Ondergrondse parkeergarages voor de 
bewoners onder de nieuwe gebouwen zorgen ervoor dat de straten een kwalitatief 
hoogwaardige uitstraling krijgen en bieden comfort aan toekomstige bewoners. Een 
bovengrondse parkeergarage zou de aansluiting met Kanaleneiland bemoeilijken, waardoor het 
Beurskwartier zijn meerwaarde voor Kanaleneiland verliest. Wij willen daarom dat de gemeente 
deze bovengrondse garage uit haar plannen schrapt en andere (ondergrondse) oplossingen 
kiest.  

Horeca in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern  
De horeca in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern blijft nog wat achter. Nieuwe initiatieven uit de 
markt zijn welkom. De gemeente kan hieraan bijdragen door geschikte plekken te zoeken en 
ruimte te maken in bestemmingsplannen. 

Afvalinzameling 
De VVD wil afvalinzameling makkelijker en duurzamer maken. De organisatie van afvalinzameling 
is een gemeentelijke taak, maar de uitvoering wil de VVD verder privatiseren. Thema’s zoals 
‘afval is een grondstof’ en de circulaire economie zijn voorbeelden van creatieve oplossingen 
voor de toekomst van afvalinzameling. Daarom wil de VVD dat de gemeente in een zo groot 
mogelijk deel van de stad afval gescheiden en ― waar mogelijk ― ondergronds laat inzamelen. 
Bewoners moeten hiervoor geen extra moeite hoeven te doen. Wij willen dat de gemeente 
problemen met overvolle containers snel en adequaat oplost. Deze containers horen na een 
melding direct te worden geleegd. Als er over een bepaalde plek herhaaldelijk meldingen 
binnenkomen, wil de VVD dat de gemeente meer containers plaatst of de containers vaker laat 
legen.   

Splitsen 
Hoe makkelijker woningen te splitsen, des te groter het aanbod van woningen voor starters. 
Hieraan is grote behoefte in Utrecht. Om splitsen makkelijker te maken, willen wij dat de 
gemeente lokale regels en verordeningen zoveel mogelijk versoepelt (of terugdraait). 
Vanzelfsprekend hoort zij rekening te houden met specifieke omstandigheden: soms leidt 
splitsing tot te veel overlast voor de buurt, zoals in de afgelopen jaren bijvoorbeeld in delen van 
Buiten Wittevrouwen is gebeurd. Maar voor de VVD blijft het uitgangspunt dat eigenaren met hun 
woning mogen doen wat zij zelf willen – of het nou splitsen of samenvoegen is.  
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Doorstroming en verduurzaming op de huurmarkt  
Wij willen dat de gemeente de doorstroming op de sociale huurmarkt vergroot door 
“scheefwoners” aan te pakken met extra huurverhogingen. Scheefwoners zijn huurders die te 
veel verdienen om opnieuw voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. De VVD wil 
ook dat de gemeente woningcorporaties aanspreekt op scheefwonen en doorstroming tot doel 
stelt. Huurverhogingen voor de mensen die dat kunnen betalen, hebben tot gevolg dat mensen 
eerder op zoek gaan naar een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector. Zo komen sociale 
huurwoningen vrij voor de echte doelgroep: Utrechters met een laag inkomen. Ook willen wij dat 
de gemeente afspraken maakt met de corporaties over de verkoop van woningen aan huurders. 
De VVD wil dat iedere huurder die dat kan betalen, in principe kan overgaan tot het kopen van 
zijn sociale huurwoning. Ook hierdoor neemt het aantal scheefwoners af en ontstaat er meer 
eigen woningbezit. Een derde agendapunt voor de prestatieafspraken tussen de gemeente en 
de corporaties is wat ons betreft de verduurzaming van de woningportefeuille.  

Verkoop sociale huurwoningen 
Door de (stuksgewijze) verkoop van sociale huurwoningen met vaak een forse 
onderhoudsachterstand komen er meer betaalbare koopwoningen op de markt. Zo komt ook 
voor mensen met een lager inkomen een koopwoning dichterbij. Goede voorbeelden zien we 
rond winkelcentrum Kanaleneiland. 

Vakantieverhuur van de eigen woning 
De vakantieverhuur van woningen ― bijvoorbeeld via websites zoals Airbnb ― vergroot het 
aanbod voor de toerist. Ook kan het de huiseigenaar een extra zakcentje opleveren. Om 
professionele verhuurders niet op achterstand te zetten, hoort de gemeente ervoor te zorgen 
dat particuliere verhuurders zich aan regels houden. Denk aan het beperken van overlast en het 
controleren dat verhuurders hun woning slechts incidenteel verhuren. Wij willen dat de 
gemeente afspraken maakt met bemiddelaars zoals Airbnb over het betalen van 
toeristenbelasting en het tegengaan van illegale hotels. Net als in Amsterdam willen wij ook in 
Utrecht een maximum stellen aan het aantal dagen vakantieverhuur. Als de vakantieverhuur te 
veel overlast geeft, wil de VVD dat de gemeente de bevoegdheid heeft om in te grijpen. 

Kraken is diefstal 
Wij willen een zero tolerance-beleid tegen kraken. Elke vorm van kraken is verboden en moet in 
de kiem worden gesmoord. Wij willen dat de gemeente snel in actie komt als er sprake is van 
kraken. Het plein voor het Stadhuis is nog steeds een lichtend voorbeeld van een succesvolle 
aanpak van krakers. Sinds zij zijn vertrokken, heeft het plein onder andere een café en een hotel 
mogen verwelkomen.  
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> BESTUREN 
De gemeente is er voor de inwoners van Utrecht. Zij heeft een voorbeeldfunctie. De gemeente heeft de 
plicht om haar taken zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Dit zorgt voor lagere lasten en betere 
kwaliteit, maar ook voor meer vrijheid voor de Utrechter. 

Dienstverlening 
De VVD wil dat de gemeente ervoor zorgt dat haar dienstverlening van hoge kwaliteit is. Nu al 
kunnen veel zaken online worden geregeld, zoals parkeervergunningen en verhuizingen. Dat is 
goed. Toch kan niet alles online worden geregeld, zoals aangifte van de geboorte van een kind 
en verlenging van een paspoort of rijbewijs. De VVD vindt dat dit ook digitaal moet kunnen. Dat 
bespaart tijd voor inwoners en belastinggeld. Voor de dienstverlening waarvoor inwoners zelf 
naar de gemeente moeten komen, kunnen zij nu al online een afspraak maken. De gemeente 
hoort er dan wel voor zorgen dat de wachttijden zo kort mogelijk zijn. Omdat veel inwoners 
overdag werken, studeren of naar school gaan, wil de VVD dat de gemeente zorgt voor ruimere 
openingstijden. Inwoners van De Meern, Vleuten, Leidsche Rijn en De Haar hoeven wat ons betreft 
niet naar het stadskantoor te reizen: wij willen dat aan beide kanten van de A2 een 
gemeenteloket blijft. Wij willen ook dat de gemeente ernaar streeft om de kosten van dingen als 
vergunningen, paspoorten en rijbewijzen zo laag mogelijk te houden. De gemeente hoeft niet te 
verdienen aan haar inwoners.  

Digitale gemeente 
Zoals bekend is de gemeente verantwoordelijk voor infrastructuur. Zij zorgt voor onderhoud van 
wegen en past deze aan de behoefte aan. Ook bij de digitale infrastructuur kan zij een grote rol 
spelen. Net als in Barcelona en Helsinki wil de VVD in Utrecht een echte stap naar de digitale 
overheid maken. Naast het gebruik van DigiD als toegang tot alle dienstverlening van de 
gemeente, willen wij dat de gemeente ook de openbare ruimte digitaal aanstuurt en onderhoudt. 
Stel je voor dat in alle parken door middel van sensoren bekend is waar er onderhoud nodig is, 
waar planten water nodig hebben of gesnoeid moeten worden. Dan kan de gemeente haar 
plantsoenendienst efficiënt inzetten. Dit scheelt tijd, capaciteit en daarmee ook belastinggeld. 
Bovendien levert het kwaliteit op. De gemeente kan met behulp van sensoren ook de 
straatverlichting aanpassen op de aanwezigheid van voetgangers, fietsers of auto’s. Dit zorgt 
voor minder lichtvervuiling en leidt tot een besparing op energiekosten. De VVD vindt ook dat 
de gemeente gebruik kan maken van bijvoorbeeld de Buiten-Beter-app, waarmee inwoners 
kunnen aangeven waar op straat onderhoud nodig is: een mooie vorm van digitaal samenwerken 
met inwoners voor een betere gemeente. Als de gemeente ervoor zorgt dat een goede 
marktpartij snel en veilig internet aanlegt, stimuleert dit de Utrechtse economie. Het kan zelfs 
buitenlandse bedrijven trekken met werknemers die in Utrecht wonen en recreëren. De VVD is 
ook voor de mogelijkheid om digitaal te stemmen. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente in 
overleg gaat met de regering over de vraag hoe dit in Utrecht te bereiken. Utrecht kan een 
digitale proeftuin worden. De VVD heeft de ambitie om hierin voorop te lopen.  
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Duurzaamheid 
De gemeente heeft een voorbeeldrol. Zij hoort ernaar streven om volledig energieneutraal te 
zijn. Dat betekent dat zij op haar eigen gebouwen zonnepanelen kan plaatsen, dat auto's van de 
gemeente duurzaam zijn en dat gemeente aan haar leveranciers eisen stelt op het gebied van 
duurzaamheid. Utrecht stimuleert innovatieve en creatieve initiatieven op dit gebied.  

Transparantie en open data 
Inwoners en bedrijven mogen zien wat de gemeente doet. De VVD is blij dat Utrecht hierin 
vooroploopt, maar ziet nog ruimte voor verbetering. Zo kan de gemeente de jaarlijkse 
verantwoording over wat zij heeft bereikt, op een toegankelijke wijze op haar website publiceren 
― bijvoorbeeld met behulp van infographics. In 2015 is een portaal voor open data geopend. Dat 
is goed nieuws. Zo kunnen inwoners en bedrijven gebruik maken van meer informatie, 
bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van apps. Wij willen dat er nog meer informatie over 
verschillende onderwerpen voor burgers en bedrijven beschikbaar komt. 

Geen ondernemer spelen 
De gemeente is geen ondernemer en dat moet zo blijven. De VVD is tegen oneerlijke concurrentie 
door de gemeente. Ondernemers zijn meestal veel beter in het bedienen van klanten. Wij willen 
daarom dat de gemeente terughoudend is met bijvoorbeeld het exploiteren van parkeergarages 
en de verhuur van zalen. Subsidies aan bioscopen die concurreren met commerciële bioscopen 
wil de VVD afbouwen en waar mogelijk op termijn in zijn geheel stoppen. Wij willen geen 
oneerlijke concurrentie. Om oneerlijke concurrentie te vorkomen, wil de VVD activiteiten die ook 
door de markt worden ondernomen zoveel mogelijk afstoten. 

Samenwerken met inwoners en bedrijven 
Utrecht heeft geweldige inwoners die heel goed kunnen samenwerken. Met elkaar en met de 
gemeente. Soms hebben inwoners en bedrijven zelfs meer kennis dan de gemeente. De VVD wil 
dat de gemeente ervoor zorgt dat er naar hen wordt geluisterd. Wij waarderen betrokken 
inwoners en bedrijven zeer. Wel wil de VVD geen praatclubjes maar echte actie. Door de 
samenwerking met inwoners en bedrijven verder te digitaliseren, kan de gemeente de deelname 
verhogen. Stel je voor dat je via een app kan kiezen uit twee foto's met verschillende soorten 
nieuwbouw, parken of winkels. De gemeente hoeft niet alles te regelen. Dit betekent dat er 
minder subsidies nodig zijn voor bijvoorbeeld buurtbarbecues. Utrechters zijn prima in staat om 
zelf een barbecue met de buurt te organiseren. 

Samenwerken met andere overheden 
Utrecht werkt samen met de omliggende gemeenten, de Provincie, het Rijk en andere overheden 
om gemeenschappelijke en gemeente overstijgende doelen te realiseren. Daarbij zijn we ons 
bewust van de voortrekkersrol die Utrecht heeft. Als belangen onverhoopt tegengesteld zijn, dan 
maken we dat bespreekbaar en proberen een oplossing te vinden. Als partij met een 
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vertegenwoordiging in de verschillende bestuurslagen voelen we daarvoor een bijzondere 
verantwoordelijkheid. Het succes van de regio, is het succes van Utrecht. 

Financiën 
De gemeente mag niet meer uitgeven dan dat zij binnenkrijgt. De gemeente hoort ervoor te 
zorgen dat de financiën op orde zijn en blijven, ook voor toekomstige generaties. De VVD wil dat 
de gemeente tegenvallers oplost binnen de lopende begroting. Dit betekent ook dat bij grote 
tegenvallers bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. Met meevallers worden eerst schulden 
afgelost. Daarna kan de gemeente pas besluiten om extra geld uit te geven. Doordat er meer 
afval met containers wordt ingezameld en er minder vuilniswagens rijden, kan de 
afvalstoffenheffing ook omlaag. En ook de belasting op het eigen woningbezit (OZB) mag omlaag.  
 
Wij zijn voor eigen woningbezit: eigenaren zijn veelal meer bereid te investeren in onderhoud en 
vernieuwing. De grote waardestijging van de woningen mag niet leiden tot een extra 
belastingverhoging voor de bewoners. 
 
De VVD vindt betaald parkeren een verkapte belasting. Het is absurd dat parkeren in Utrecht 
soms duurder is dan in Parijs. Wij willen dat de gemeente de parkeertarieven in de komende vier 
jaar bevriest. Parkeren met vergunningen in wijken hoeft niet per se gepaard te gaan met 
betaald parkeren. 
 
Regelingen die veel capaciteit en inzet kosten en alleen maar ergernis opleveren schaffen we af. 
Denk aan de honden- en precariobelasting. De schuld van de gemeente mag niet verder 
toenemen. 
 
We stellen een plafond in van maximaal 80% van de jaarlijkse inkomsten en werken de komende 
jaren aan het verlagen van de schuld. De VVD wil geen kruis- of verborgen subsidies, zoals 
goedkope huisvesting vanuit de gemeente. De VVD steunt taken en geeft geen 
exploitatiesubsidies. 
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> HANDHAVEN 
Niets is zo belangrijk dan veilig je boodschappen kunnen doen, naar school kunnen gaan of je winkel 
kunnen runnen. Zonder veiligheid is het niet mogelijk om echt van het leven in Utrecht te genieten. Voor 
de VVD is het dan ook belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de stad. Uit onderzoek blijkt dat mensen 
zich in Utrecht steeds veiliger voelen. Dat is goed nieuws. Maar wij willen dat dit voor nog meer mensen 
op nog meer momenten gaat gelden. Zo moet het in Utrecht ook voor twee mannen altijd mogelijk zijn om 
hand in hand te lopen zonder dat zij zich onveilig voelen. Daarom wil de VVD de zichtbaarheid van politie 
en handhavers vergroten, problemen in wijken aanpakken, en de betrokkenheid van burgers en winkeliers 
vergroten.  

Prostitutie  
Prostitutie is een legaal beroep in Nederland. Diegenen die dit beroep vrijwillig uitoefenen, horen 
dit zonder belemmeringen te kunnen doen. De VVD staat pal voor deze vrijheid van 
beroepskeuze. Van bedrijven in Utrecht - zoals banken - verwachten wij dat zij prostituees 
accepteren en bijstaan zoals elke andere ondernemer. Helaas heeft de prostitutie nog altijd last 
van lieden die misbruik maken van mensen. Ook werken sommige mensen in de prostitutie omdat 
ze verslaafd zijn. De VVD let bij het maken van keuzes voor prostitutielocaties en 
prostitutievormen scherp op de vrijheid van beroepskeuze, eventuele overlast voor 
omwonenden, en het welzijn van prostituees en hun klanten. De VVD kiest daarom niet voor een 
nieuwe tippelzone. Wij willen dat de gemeente stopt met het zoeken naar een nieuwe plek. Wel 
is er ruimte voor raamprostitutie. Na de terechte sluiting van het Zandpad heeft raamprostitutie 
een nieuwe plek gekregen. Het Nieuwe Zandpad hoort zo veilig mogelijk te zijn voor prostituees 
en hun klanten. Ook mag de sociale veiligheid voor omwonenden niet in gevaar komen en 
toekomstige (woning)ontwikkelingen in de omgeving niet worden belemmerd. De VVD wil dat de 
exploitant en ontwikkelaar voldoen aan de eisen van de Wet BIBOB, en alles op alles zetten om 
dwang en mensenhandel onmogelijk te maken. Utrecht heeft geleerd van de sluiting van het 
Zandpad: een monopolie op het Nieuwe Zandpad is uit den boze. Zo kunnen politie en gemeente 
bij onoirbaarheden snel ingrijpen zonder de gehele zone te hoeven sluiten. Dit betekent ook dat 
wij de regels en waarborgen voor prostitutie uit de huidige Algemene Plaatselijke Verordening 
willen behouden. De VVD wil dat de gemeente op zoek blijft naar ondernemers die het Nieuwe 
Zandpad willen exploiteren. Als er binnen vijf jaar nog geen zicht is op een exploitant, willen wij 
dat de gemeente het terrein beschikbaar stelt voor andere doeleinden.  

Meer handhavers op straat 
Handhavers op straat ontlasten de politie en zorgen voor een veiliger Utrecht. Daarom wil de 
VVD dat de gemeente meer handhavers aanstelt. Het is belangrijk dat deze handhavers worden 
ingezet op de plekken waar het nodig is. De gemeente werkt al met “datagedreven teams” en de 
VVD wil dat deze succesvolle manier van werken wordt doorgezet. Wel is het van groot belang 
dat er voor handhavers meer en betere opleidingsmogelijkheden komen. Professionele 
handhavers kunnen met gezag optreden.  
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Bedelverbod, overlast bij uitgaan en cameratoezicht 
De VVD wil de overlast van bedelaars aanpakken, indien nodig met een bedelverbod. Ook willen 
wij dat tegen overlast van jongeren bij het uitgaan wordt opgetreden. Mobiel cameratoezicht is 
een bewezen en effectief middel om de stad veiliger te maken. Daarom willen wij dat de 
gemeente cameratoezicht makkelijker en sneller (kan) gebruiken. Op plekken waar bijvoorbeeld 
uit politiemeldingen is gebleken dat het nodig is, moeten camera’s kunnen worden opgehangen. 
Wij willen geen maximum (of minimum) aantal camera’s. Wel willen wij dat de gemeente rekening 
houdt met de vrijheid van bewoners door transparant te zijn over de opslag, het gebruik, 
transport en de bewaartermijn van beelden. 

Autobranden 
De wijken Overvecht en Hoograven worden regelmatig opgeschrikt door aangestoken 
autobranden. Dit is onacceptabel: van andermans spullen blijf je af. Wij willen dat de politie en 
handhavers meer aandacht besteden aan deze branden.  

Fietsendiefstal 
Er worden per dag nog steeds tientallen fietsen gestolen in Utrecht. De VVD vindt het voorkomen 
van fietsendiefstal en het bestraffen van fietsendieven belangrijk. Het inzetten van een 
“lokfiets” is een goede manier om dit te bereiken. Voorzien van een GPS-systeem is deze fiets 
bij uitstek geschikt om fietsendieven te ontmaskeren. Natuurlijk binnen de wettelijke regels die 
hiervoor gelden. 

Burengerucht 
Extreme overlast van buren of buurtgenoten kan verschrikkelijk zijn. De burgemeester heeft de 
mogelijkheid om asociale buren aan te pakken met de “asowet”. Met deze wet in de hand kan de 
burgemeester bepaalde gedragingen verbieden of juist opleggen. De VVD wil dat de 
burgemeester deze bevoegdheid ook daadwerkelijk gebruikt om langdurige overlast aan te 
pakken. In het uiterste geval kunnen zware overlastgevers hun huis worden uitgezet. 

Gedwongen sluitingstijden 
De gedwongen sluitingstijden op de Amsterdamsestraatweg blijken succesvol. Daarom wil de 
VVD in het uiterste geval op de Kanaalstraat en Damstraat soortgelijke maatregelen. 

Coffeeshops 
De regels voor coffeeshops werken goed in Utrecht. De coffeeshops zijn verspreid over de 
gemeente en niet alle druk ligt op de binnenstad. Dit willen wij zo houden. Wel wil de VVD dat de 
gemeente overlastgevende coffeeshops blijft aanspreken. De burgemeester heeft voldoende 
mogelijkheden deze coffeeshops aan te pakken en eventueel te sluiten. Aan de randen van de 
stad pleit de VVD voor een “drive-in coffeeshop”. Het is de bedoeling dat zo’n coffeeshop 
eenvoudig met de auto is te bereiken en geen overlast in de omgeving veroorzaakt. Zo’n drive-
in coffeeshop zou de coffeeshops in de binnenstad verder ontlasten en overlast verminderen. 
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Tegen illegale wietteelt moet worden opgetreden om criminaliteit en overlast tegen te gaan. 
Utrecht stopt met het eigen experiment en wacht initiatieven vanuit de nationale overheid af. 

Tegengaan van radicalisering 
In Nederland zijn al veel maatregelen getroffen om radicalisering, jihadisme en terrorisme te 
voorkomen. De VVD wil dat ook Utrecht alert blijft op jongeren die openstaan voor extreem 
gedachtegoed. Het is belangrijk dat zij in een vroeg stadium aandacht krijgen van verschillende 
instanties zoals jongerenwerkers en eventueel de politie. Utrecht heeft goud in handen met het 
al bestaande lokale netwerk van buurtteams, politie, gemeente, jongerenwerkers en scholen. De 
VVD wil dat de gemeente hierin blijft investeren door geld en expertise beschikbaar te stellen. 
Lieden die in Utrecht haat en onverdraagzaamheid prediken, hoort de gemeente te weren. De 
VVD wil dat duidelijk is dat in het tolerante Utrecht geen plek is voor intolerante boodschappen 
die aanzetten tot haat en geweld. Wij willen dat de burgemeester geen vergunningen afgeeft 
voor bijeenkomsten waar naar aller waarschijnlijkheid zal worden opgeroepen tot haat en 
onverdraagzaamheid. Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat iemands aanwezigheid tot 
bijvoorbeeld rellen kan leiden, willen wij dat de burgemeester aan de minister van Veiligheid en 
Justitie vraagt om geen inreisvisum te verlenen.  

Georganiseerde criminaliteit 
Ook in Utrecht bestaat georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Denk aan het ontduiken van 
belasting, het witwassen van crimineel geld of het frauderen met vastgoed. Rondom de 
Amsterdamsestraatweg zijn bijvoorbeeld mensenhandel, drugshandel en vastgoedfraude aan de 
orde van de dag. Hoewel het vaak niet goed zichtbaar is, zijn de gevolgen groot en ontwrichtend. 
De VVD wil hard optreden tegen de verwevenheid van boven- en onderwereld, niet alleen op de 
Amsterdamsestraatweg maar ook in Overvecht en in andere delen van de stad. Als een bedrijf 
of bedrijfsruimte wordt gebruikt voor criminele activiteiten, hoort de gemeente tot sluiting over 
te gaan. Wij willen dat de burgemeester deze bevoegdheid gericht maar daadkrachtig blijft 
inzetten. Het is ook van groot belang dat de burgemeester en de politie intensief samenwerken 
met het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst bij het “plukken” van criminelen. Wij willen 
dat de verschillende instanties relevante gegevens kunnen delen. 

Hangjongeren 
Hangjongeren en jonge criminelen kunnen voor enorme overlast zorgen.  Ze hangen rond op 
straat, intimideren voorbijgangers, scheuren op scooters en auto's door de buurt. Voor andere 
Utrechters is dit vervelend en frustrerend. Daarom wil de VVD dat deze groepen daadkrachtig 
worden aangepakt. Als Utrechters bij de gemeente melden dat zij overlast ondervinden van 
jongeren, moeten hier meteen veiligheidsprofessionals op worden afgestuurd. Het is volgens de 
VVD niet voldoende om deze jongeren alleen aan te spreken op hun gedrag en een stevig gesprek 
te voeren met hun ouders. Intimidatie van mensen in de openbare ruimte moet worden beboet. 
Het bespreken en straffen van het overlastgevende en criminele gedrag moet ook voorkomen 
dat jongere broertjes en zusjes in deze groepen terechtkomen. 
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> BEWEGEN 
Sport brengt plezier, helpt talenten te ontwikkelen, brengt mensen bij elkaar, en bevordert een gezonde 
levensstijl. Sport is kortom belangrijk. De VVD wil dat Utrecht zowel de top- als breedtesport een goede 
basis geeft. Keuzevrijheid en voldoende aanbod zijn belangrijk. De VVD wil daarom blijven investeren in 
het Utrechtse sportklimaat en de infrastructuur voor sport. 

Parken  
De VVD wil parken inrichten op ongeorganiseerde vormen van sport. Denk aan 
hardlooptrainingen, bootcamps of yogalessen. Het gebruik van het park voor sport mag niet ten 

koste gaan van andere gebruikers van het park. De VVD wil dat er in het Máximapark naast 
paardrijden ook mountainbiken mogelijk is. 

Iedereen kan sporten 
De VVD vindt het belangrijk dat sport voor jong en oud toegankelijk is. De gemeente verdeelt het 
aantal en het type sportverenigingen over de stad, zodat inwoners zoveel mogelijk in de buurt 
kunnen sporten. Wij willen dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw 
samen blijven werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.  
Buurtsportcoaches en “beweegmakelaars” - zoals van de Utrechtse stichting Harten voor Sport 
- kunnen helpen. Sport hoort voor iedereen te zijn, dus willen wij dat er voldoende mogelijkheden 
zijn voor mensen met een beperking. Ook hoort er bij sportverenigingen meer aandacht te zijn 
voor de acceptatie van LHTBI-sporters. De gemeente kan een rol spelen in het geven van 
informatie hierover. 

Sportaccommodaties 
Het aantal inwoners van Utrecht groeit, dus het sportaanbod moet meegroeien. Om mensen het 
juiste plezier te bieden, zijn sportvoorzieningen van hoge kwaliteit belangrijk. Denk dan 
bijvoorbeeld aan goed onderhouden velden, de juiste materialen, nette kleedkamers en een 
prettig clubhuis. Bij grotere sportclubs zijn deze voorzieningen beter te organiseren. 
Schaalvergroting vraagt veel van verenigingen op het gebied van onderhoud en beheer. Grotere 
verenigingen kunnen dit vanuit een eigen stichting doen. Wij willen dat sportaccommodaties 
zoveel mogelijk worden gebruikt. Als verschillende verenigingen een accommodatie gebruiken, 
wil de VVD dat de gemeente het gebruik coördineert om de optimale bezetting te vinden. Om de 
beschikbare capaciteit optimaal te benutten, willen wij door het juiste beheer van 
sportaccommodaties de openingstijden verruimen naar zestien uur per dag, zeven dagen per 
week. Waar nodig stimuleert de gemeente het ontstaan van zondagsverenigingen. Een 
verbeterde tarievensystematiek bevordert efficiënt gebruik van sportaccommodaties waarvan 
de gemeente eigenaar is. Sportaccommodaties zijn ook geschikt voor kinderopvang en 
buitenschoolse opvang. Wij willen dat de gemeente in kaart brengt hoe zij deze capaciteit beter 
kan benutten.  
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Financieel gezonde sportverenigingen 
Sportverenigingen brengen Utrechters in beweging. De VVD vindt het belangrijk dat 
verenigingen een goed functionerend bestuur hebben en financieel gezond zijn. Het is de 
verantwoordelijkheid van verenigingen zelf om dit te bewerkstelligen. De Vereniging Sport 
Utrecht (VSU) en de diverse sportbonden hebben een belangrijke rol in de versterking en 
professionalisering. Als een vereniging gebruikmaakt van een gemeenschappelijke 
accommodatie, dan hoort de gemeente het recht te hebben dit gebruiksrecht te beëindigen. Wij 
willen dat de gemeente zelfbeheer stimuleert. Wel is nog onderzoek nodig of dit ook eigendom 
van de sportaccommodatie moet betekenen.   

Geen wachtlijsten voor sport 
Omdat de wachtlijsten onwenselijk zijn, wil de VVD investeren in voldoende sportvelden. De 
ontwikkeling van het aantal velden moet gelijke tred houden met de ontwikkeling van het aantal 
inwoners, vooral in het oosten en het westen van de stad. Wij willen dat de gemeente creatieve 
oplossingen van verenigingen steunt voor uitbreiding in binnenstedelijke gebieden. Daarnaast 
blijft het nodig om bestaande sportparken efficiënter te gebruiken. Met name in Leidsche Rijn 
zijn er veel sportclubs met lange wachtlijsten. Wij willen dat de gemeente hen allereerst helpt en 
adviseert hoe deze wachtlijsten weg te werken. Als dit niet lukt, willen wij dat de bestaande 
faciliteiten worden uitgebreid. 

Utrecht (TOP)sportstad 
De VVD vindt het belangrijk dat verenigingen de mogelijkheid hebben (top)sporttalent te kweken. 
Wij willen dat topsportverenigingen, onderwijsinstellingen, topsportorganisatie VSU en de 
gemeente samenwerken om een topsportklimaat in Utrecht te stimuleren. Daarvoor is 
kennisuitwisseling en nadruk op talentontwikkeling noodzakelijk. Om het klimaat voor 
talentontwikkeling en topsport te versterken, wil de VVD dat de gemeente zich inzet voor het 
Utrecht Talent Centre (UTC). 

Roeien 
De roeisport verdient meer aandacht. Roeien hoort bij een grote studentenstad als Utrecht. Het 
Merwedekanaal wordt steeds drukker en (wedstrijd)roeiers komen steeds meer in het gedrang. 
Wij willen dat de gemeente met een oplossing komt, zodat roeien in Utrecht mogelijk blijft. 

Grote sportevenementen 
Grote sportevenementen zetten Utrecht op de kaart en laten onze inwoners kennismaken met 
sport. Denk bijvoorbeeld aan de start van de Tour de France, het EK vrouwenvoetbal en het WK 
hockey. De VVD wil de start van de wielerronde Vuelta dan ook naar Utrecht halen. Wel vinden 
wij dat dat zulke evenementen zo min mogelijk belastinggeld mogen kosten. Ook hoort de 
organisatie financieel onafhankelijk te zijn.  
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> VERDUURZAMEN 
De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verlagen 
en procedures te vereenvoudigen. Ook de voorbeeldfunctie van de gemeente op 
het gebied van duurzaamheid is cruciaal. Omdat we ervan overtuigd zijn dat het 
voeren van een beleid op het gebied van duurzaamheid speelt op alle 
beleidsterreinen van de gemeente, vind je het terug op verschillende plaatsen 
in ons verkiezingsprogramma. Hier geven we graag een overzicht van de 
belangrijkste punten op het gebied van duurzaamheid. 
 
De VVD wil bijvoorbeeld: 
 

● Bussen verduurzamen 
● Onderwijsgebouwen verduurzamen 
● Ruimte bieden voor duurzamere oplossingen dan stadswarmte  
● Alle nieuwbouwwoningen energieneutraal maken 
● Duurzaamheidsafspraken maken met leveranciers van stadswarmte 
● Afspraken maken met woningbouwcorporaties over het verduurzamen 

van woningen 
● De gemeentelijke organisatie en het vastgoed energieneutraal maken 
● Het verkeer laten doorstromen om uitstoot uitlaatgassen te 

verminderen  
● OV-fietsen op meer punten in de stad 
● De stad en omliggende natuurgebieden beter op elkaar aansluiten 
● Bomen verplaatsen in plaats van kappen 
● Energie besparen in de openbare ruimte door bijv. straatverlichting aan 

te passen op de aanwezigheid van voetgangers, fietsers of auto’s 
● Duurzame oplossingen meenemen bij alle gemeentelijke 

aanbestedingen 
● Afval als grondstof inzetten en afvalscheiding makkelijker maken 
● Meer laadpalen voor elektrische auto’s op de plekken waar daar 

behoefte aan is 
● De mogelijkheid voor een waterstoftankstation creëren 

 


