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Elf november is de dag 
Dat mijn lichtje branden mag.  

Vandaag is het 11 november. Ik hoef niemand in deze zaal natuurlijk te vertellen dat 
het de feestdag is van Sint Maarten, de beschermheilige van de stad. Kinderen gaan 
van oudsher op deze dag langs de deuren en zingen versjes, al zal het vanwege het 
coronavirus nog steeds minder zijn dan een paar jaar geleden. 

In de geest van het versje waarmee ik mijn bijdrage begon, is vandaag de dag dat wij 
ons “lichtje mogen laten branden” over de begroting voor 2022. We gaan vandaag 
vast veel “vlammende” betogen horen.  

Voorzitter! 

Een ander, bekender versje is “Sint-Maarten, Sint-Maarten, de koeien hebben 
staarten”. En nu wil ik de coalitie geenszins met koeien vergelijken, maar de VVD is 
wel blij dat we in de ‘staart’ van deze coalitieperiode zijn beland. We behandelen 
vandaag de laatste begroting van de coalitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie. De 
verkiezingen zijn in aantocht en hopelijk zit er daarna een coalitie die andere keuzes 
maakt. Een coalitie die bijvoorbeeld zo snel mogelijk werk maakt van woningbouw in 
Rijnenburg. En een coalitie die niet elke gelegenheid aangrijpt om de lokale 
belastingen te verhogen. Dit college verhoogde in de afgelopen vier jaar de lasten 
voor parkeren en wonen met meer dan 25%. Met als uitschieter de kosten voor 
parkeervergunningen in de schil net buiten de binnenstad. Daar zijn bewoners bijna 
op een verdubbeling van de kosten getrakteerd. Het zijn niet de keuzes van de VVD. 

Voorzitter! 

De VVD laat jaar in, jaar uit zien dat het anders kan. Ook dit jaar presenteren we met 
veel trots een tegenbegroting. Een aantal belangrijke onderwerpen haal ik eruit. 

In de tegenbegroting laten we zien dat verregaande lastenverlichting mogelijk is. We 
schaffen de hondenbelasting en de belasting voor terrassen, uitstallingen en balkons 
(precario) geheel af.  

Met deze tegenbegroting gaan we bouwen aan Utrecht door te investeren in 
woningbouw in polder Rijnenburg. Over 5 jaar willen we starten met de bouw van de 
eerste van tienduizenden, broodnodige duurzame woningen in de polder.  

  



We bouwen aan een veilig Utrecht, door extra te investeren in veiligheid. Anders 
dan het college kiest de VVD voor maatregelen die ook echt voelbaar zijn op straat en 
daarmee het veiligheidsgevoel vergroten. Zo maken wij structureel geld vrij om extra 
handhavers in te kunnen zetten en steken we geld in het tegengaan van 
ondermijning en de aanpak van straatintimidatie.   

Voorzitter!  

Er staan nog veel meer ideeën in onze tegenbegroting, zoals een coronafonds van 10 
miljoen euro en forse investeringen in vergroening. Voor de inhoud daarvan verwijs 
ik naar de tegenbegroting. Bij dezen dien ik een amendement in om de begroting aan 

te passen conform onze tegenbegroting. 

Voorzitter! 

De afgelopen weken hebben de verschillende raadsleden uit mijn fractie in de 
commissie punten aangedragen over allerlei onderwerpen. Op een aantal van die 
punten wil ik hier nogmaals ingaan. 

Allereerst op het gebied van sport. Onze woordvoerder sport heeft in de commissie 
opgemerkt dat de indicator voor zwemlessen geen goede indicator is. De huidige 
indicator gaat over het zwemdiploma A voor 10/11-jarigen. Dat is rijkelijk laat om je 
A-diploma te halen. Wat de VVD betreft hebben we pas echt een goed beeld van de 
zwemlessen als de we leeftijd bij die indicator verlagen naar 6/7 jarigen. Daarvoor 
dient de volgende motie, die ik hier indien namens de heer Van Dalen. Om bij 
zwemmen te blijven, dien ik ook een motie in om het zwembad in Leidsche Rijn 
sneller te realiseren. 

De VVD wil ook dat we ons nu al voorbereiden op de komst van een volgend groot 
sportevenement naar Utrecht, want sportevenementen horen inmiddels 
onmiskenbaar bij Utrecht. Is het college bereid om een plan op te stellen om het 
volgende grote sportevenement naar Utrecht te halen en de raad over de eerste 
ideeën te informeren in het eerste kwartaal van 2022? Zo nodig heb ik een motie 

achter de hand voor tweede termijn.  

Voorzitter! 

Dan heeft onze woordvoerder economie de vrachtwagenparkeerplaats bij De 
Wetering aangekaart in de commissie. Het is wat de VVD betreft een van die plekken 
in de stad waar een toiletvoorziening hoort te zijn. Het college is in de commissie 
helaas niet op dit punt ingegaan. Ik vraag dan ook hier nogmaals om een toezegging 
om zo snel mogelijk sanitaire voorzieningen te realiseren bij alle 
vrachtwagenparkeerplaatsen. Zo nodig heb ik een motie voor tweede termijn.  

 



 

Voorzitter! 

Ook wij maken ons grote zorgen over wat de stijgende aantallen 
coronabesmettingen de komende tijd gaat betekenen. Vraag aan het college: is zij 
het met ons eens dat een fijnmazig en dichtbij netwerk van prik- en testlocaties nodig 
is om de verspreiding van het virus - ook in deze fase - te beperken? Welke 
mogelijkheden ziet de wethouder om hier nog een stap bij te zetten? We maken ons 
ook zorgen over het afschalen van het bron- en contactonderzoek. Welke 
mogelijkheden ziet het college om de impact hiervan zoveel mogelijk te beperken. En 
tot slot: is het college bereid de raad na de persconferentie van morgen te 
informeren over de gevolgen voor onze stad en wat het kan doen om de 
economische en maatschappelijke schade zoveel mogelijk te beperken? 

Voorzitter! 

In de commissie is de vraag aan de orde gekomen hoe we de inzet op 
toegankelijkheid via het stadsakkoord, maar ook op andere manier verder kunnen 
brengen. Wethouder Van Ooijen gaf aan dat hij het uitgangspunt van 
toegankelijkheid meer aan het begin van de beleidsvorming wil verankeren. Als 
voorbeeld noemde hij dit ook in het licht van de Omgevingswet. De VVD steunt deze 
lijn en is ook benieuwd hoe dit voornemen concreet handen en voeten gaat krijgen. 
Graag de toezegging van het college dat de raad voor de zomer van volgend jaar een 
brief tegemoet kan zien waarin het college terugkomt op dit voornemen. 

Voorzitter! 

Ik ga richting een afronding. We hopen van harte dat we volgend jaar weer “gewoon” 
als vanouds Sint-Maarten kunnen vieren. Met een parade in de Binnenstad, náást de 
goedbezochte Ronde van Sint-Maarten in Leidsche Rijn natuurlijk. En we hopen ook 
dat een oude traditie in ere wordt hersteld, voorzitter. In 1516 werd een grote 
lantaarn gemaakt die op 11 november in de lantaarn van de Domtoren werd 
gehesen. We zouden graag zien dat dat gebruik in ere wordt hersteld. En daarvoor 
heb ik de volgende motie, die het college opdraagt om voortaan op 11 november de 
viering van Sint Maarten luister bij te zetten door het enkel verlichten van de 
lantaarn van de Domtoren als ‘lichie’ die avond in ere te herstellen.  

Dan ontstaat er misschien wel een nieuw versje.  

Elf november is de dag, 

dat het licht in de Dom branden mag. 

 

 


