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Bouwen aan Utrecht

Marijn de Pagter
Lijsttrekker Utrechtse VVD

Verkiezingsprogramma 2022 -2026 - Bouwen aan Utrecht

In 2022 bestaat Utrecht 900 jaar. In al die jaren heeft Utrecht gebruik kunnen maken van de 
centrale ligging in het land. Dat merken we ook nu. Utrecht is het kloppende hart van een 
van de sterkste economische regio’s van Europa en heeft een enorme aantrekkingskracht op 
studenten, starters, gezinnen, ondernemers, expats – en ga zo maar door.  

De aantrekkingskracht van Utrecht is iets om trots op te zijn, maar er is ook een keerzijde: 
de leefbaarheid van onze stad staat onder druk. Veel mensen voelen zich onveilig in het 
toenemende verkeer op wegen en fi etspaden. Er zijn lange wachtlijsten voor kinderopvang en 
sportverenigingen. De huizenprijzen schieten door het dak en het aanbod is beperkt, waardoor 
een eigen woning voor veel mensen onbereikbaar is geworden.  

De VVD wil werken aan oplossingen voor de leefbaarheid en staat klaar om te bouwen aan 
Utrecht. Dat doen we allereerst door zo snel mogelijk te bouwen aan een woonwijk in polder 
Rijnenburg. In deze nieuwe woonwijk kunnen we tienduizenden broodnodige én duurzame 
woningen bouwen zonder de leefbaarheid in de bestaande stad onder druk te zetten. 

Naast meer woningen, bouwen we ook op andere thema’s verder aan Utrecht. We bouwen 
aan een vrij en veilig Utrecht. In onze stad is geen ruimte voor ondermijnende criminaliteit, 
straatintimidatie en asociaal gedrag in het verkeer. 

We bouwen aan een duurzaam Utrecht, waar bewoners en bedrijven behapbaar én betaalbaar 
bijdragen aan de klimaatambities voor 2050. Waar we voorbereid zijn op klimaatverandering en 
straten en buurten vergroenen. En waar we bijdragen aan het opwekken van duurzame energie 
en warmte via zonnepanelen in plaats van via windmolens naast woonwijken.  

Bouwen aan Utrecht kan niet zonder u. De VVD vindt het dan ook belangrijk dat het stadsbestuur 
serieus rekening houdt met inspraak van inwoners en ondernemers. Zij kennen hun buurt, straat 
of park het best. Wilt u uw ideeën nu al delen? Neem dan contact met ons op. De VVD gaat 
graag met u in gesprek.  

Op 16 maart 2022 bepaalt u hoe de toekomst van Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilens 
eruit gaat zien. De VVD staat klaar om verder te bouwen aan onze stad. 

Bouwt u mee?

Petra Habets 
Voorzitter Bestuur Utrechtse VVD
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Aan Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilens wordt dagelijks gebouwd. Door de 
bewoners en ondernemers. Door de cultuursector en onderwijsinstellingen. Door 
al die andere organisaties in onze mooie stad. Bewoners zijn gehecht aan hun stad 
en mensen die Utrecht leren kennen worden verliefd en willen niet meer weg. Veel 
mensen willen hier graag wonen. Bijvoorbeeld nabij de bruisende binnenstad of in 
het kindvriendelijke Leidsche Rijn. Mensen komen ook graag een dag�e genieten 
van alles wat Utrecht te bieden heeft. Ze komen voor de historische binnenstad, 
horeca, leuke evenementen en om te winkelen. Maar ook omdat je in Utrecht jezelf 
mag zijn en omdat iedereen hier welkom is. 

Die populariteit van Utrecht maakt ons terecht trots op de stad, maar het zorgt ook voor 
problemen die om een antwoord van de lokale politiek vragen. Onze gemeente wordt steeds 
drukker. Dat maakt bijvoorbeeld het verkeer voor fi etsers gevaarlijker en zorgt ervoor dat 
plekken om te sporten of tot rust te komen soms moeilijk te vinden zijn. Een groot probleem 
is dat steeds minder mensen een woning in Utrecht kunnen betalen. Bijvoorbeeld leraren, 
politieagenten, verpleegkundigen, kleine zelfstandigen, zzp’ers en andere hardwerkende 
Utrechters zijn onmisbaar voor de stad en verdienen het om er ook zelf te kunnen wonen. Ook 
gezinnen die een huis met een tuin willen, moeten dat in Utrecht kunnen vinden. 

Ook zijn er terechte zorgen over veiligheid. Dat komt door de toename van straatintimidatie, 
ondermijning en digitale criminaliteit. Tegelijkertijd zijn er te weinig handhavers. En wat te 
doen met de energietransitie en met de veranderende economie? De overheid is er om deze 
veranderingen in goede banen te leiden. Daarom is het belangrijk dat diezelfde overheid ook 
goed is georganiseerd en dicht bij mensen staat. Met toegankelijke gebouwen, benaderbare 
ambtenaren en zonder overbodige regels. De overheid staat niet tegenover, maar naast mensen. 

De Utrechtse VVD wil graag bouwen aan Utrecht. Niet alleen letterlijk als het gaat om voldoende 
woningen, veilige fi etspaden of voldoende parkeerplaatsen. We willen ook blijven bouwen aan 
een fi jne en veilige stad waar je kunt ontspannen, sporten en liefhebben. Een Utrecht waar 
het fi jn is om op te groeien, te studeren en om ouder te worden. Waar je kunt ondernemen en 
werken en waar goed wordt omgegaan met de natuur. Een Utrecht waar je zelf kunt kiezen 
hoe je reist. En dat in een gemeente waar het bestuur toegankelijk is voor alle inwoners en hun 
zorgen serieus neemt. 

De Utrechtse VVD gaat graag aan de slag met het bouwen aan ons Utrecht …
 Waar je prettig en betaalbaar kunt wonen
 Waar je veilig bent en je veilig voelt 
 Waar je vrij kunt ondernemen en werken
 Waar je je veilig en vrij doorheen kunt verplaatsen
 Waar we behapbaar en betaalbaar bijdragen aan de klimaatambities   
 Waar je fi jn en veilig kunt opgroeien, leren en ontwikkelen
 Waar we goed voor elkaar zorgen
 Waar we gezond zijn, bewegen en sporten
 Waar je kunt ontspannen
 Waar je kunt vertrouwen op het bestuur 
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Bouwen aan ons Utrecht waar je prettig en betaalbaar kunt wonen

Een huis is een thuis, als je je er veilig en prettig voelt. We zijn blij dat er zoveel mensen 
in Utrecht willen wonen. Maar er is ook een keerzijde: de woningnood is hoog. Vanwege 
de stijgende huizenprijzen is een huis in Utrecht voor veel mensen steeds moeilijker te 
betalen. Wij willen dat er 65.000 woningen bij komen in de komende jaren. Om de straten, 
wijken en dorpen leefbaar te houden, bouwen we zowel in de bestaande wijken als in een 
nieuwe woonwijk, Rijnenburg.

In bestaande woonwijken en een nieuwe 
Utrecht is gegroeid naar meer dan 350.000 inwoners. Het is de verwachting dat de vraag naar woningen 
zal leiden tot een volgende groei naar 450.000 inwoners in 2040. De druk op alle wijken in Utrecht, 
Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern neemt toe. Steeds meer mensen willen gebruik maken van hetzelfde 
park, sportveld of school. Om de groei op te vangen en Utrecht leefbaar te houden, is een combinatie 
van uitbreiding en slimme inbreiding nodig. 

In Leidsche Rijn zijn de bouwlocaties bijna af. Utrecht heeft een nieuwe locatie nodig met een gevarieerd 
woningaanbod, met zowel nieuwe appartementen als eengezinswoningen met tuin. De VVD wil daarom 
dat binnen 5 jaar wordt gestart met de bouw van een nieuwe woonwijk in de polder Rijnenburg. Die biedt 
de komende 20 jaar voldoende ruimte om tussen de 25.000 en 40.000 woningen te bouwen. Hiermee 
zorgen we ook dat er 130% plancapaciteit beschikbaar is, voor als plannen vertragen of uitvallen.

We bouwen ook verder aan binnenstedelijke ontwikkelingen zoals de Cartesiusdriehoek, Wisselspoor, 
het Beurskwartier en Overvecht. We kiezen voor een leefbare dichtheid aan woningen en werken aan 
de mobiliteitsoplossingen en nieuwe voorzieningen. De druk van alle bouwactiviteiten op de bestaande 
buurten neemt hierdoor af. In de Merwedekanaalzone nemen we langer de tijd om de ontwikkelingen 
beter te doseren en voorzieningen te kunnen garanderen.

Naast buurten waarin veel woningen zijn, willen we dat er ook ruimte blijft voor buurten met meer 
ruimte per woning. Wij zijn voor ‘inbreiding’ maar willen niet dat bestaande woonwijken zo vol worden 
dat dit ten koste gaat van de voorzieningen in de leefomgeving, zoals in de huidige plannen bij de 
Merwedekanaalzone. Wij willen dat er ruimte is voor kinderdagverblijven, scholen, winkels, horeca en 
groen en voor parkeren. We willen inwoners actief betrekken bij de planvorming en met hen besluiten 
wat nodig is voor de wijk. 

De gemeente kent veel bedrijventerreinen, zoals Lage Weide, Oudenrijn en Overvecht-Noord, De 
Wetering). Veel oudere bedrijventerreinen zijn al omgezet naar wonen of hier zijn al uitgewerkte 
plannen voor gemaakt (bijvoorbeeld NPD-strook, Cartesius, Merwedekanaalzone). Wij willen niet dat 
de resterende bedrijventerreinen voor de maakindustrie en logistiek worden omgezet naar wonen, 
maar zorgen wel dat de gebieden vitaal blijven. Aan terreinen met alleen kantoren kunnen woningen 
worden toegevoegd. Ook kunnen kantoorgebouwen worden getransformeerd naar woningen, mits 
er voldoende kantoorruimte beschikbaar blijft in de gemeente. Wonen boven winkels moet mogelijk 
blijven en we lossen belemmeringen daarvoor op.

Betaalbaar wonen
De stijgende huizenprijzen en het gebrek aan aanbod op de woningmarkt belemmeren mensen in hun 
woon- of verhuisplannen. Starters en gezinnen, huurders en  kopers: allemaal hebben ze er last van. We 
willen dat ook mensen met een middeninkomen, zoals leraren, politieagenten en verpleegkundigen, in 
Utrecht kunnen wonen. Ook kleine zelfstandigen, zzp’ers en andere hardwerkende Utrechters moeten 
een huis in de gemeente kunnen betalen. Dat vraagt om een goede mix aan woningen. Voor de huidige 
vraag gaat het dan vooral om woningen in de middenhuur en betaalbare koopwoningen. Op die manier 
blijft de bevolkingsopbouw van Utrecht divers en blijft de stad leefbaar. Wij willen dat de gemeente 
hier afspraken over maakt met ontwikkelaars en beleggers. Ook willen we andere mogelijke middelen 
zoals een anti-speculatiebeding of zelfbewoningsplicht toepassen op plekken waar dit een bijdrage kan 
leveren aan een mix met meer betaalbare woningen.
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Sociale huurders moeten de mogelijkheid hebben hun huurwoning te kunnen kopen. Zo komen er meer 
betaalbare koopwoningen op de markt. Dit zorgt voor een divers aanbod van woningen in de wijk. Bij 
de verkoop van sociale huurwoningen, willen we dat de betreffende corporatie elders in de stad extra 
bouwt of investeert. We willen strengere afspraken om scheefwonen tegen te gaan en stimuleren de 
doorstroming. De verkoop van betaalbare woningen aan huurders draagt bij aan het verminderen van 
de kloof in vermogensongelijkheid die bestaat tussen eigenaren en huurders van woningen.

Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en gezinnen is onze prioriteit. Wij 
willen dat de gemeente samenwerkt met buurgemeenten, bijvoorbeeld als het gaat om het realiseren 
van sociale huurwoningen. Wij willen dat de gemeente sneller vergunningen verstrekt, flexibeler omgaat 
met welstandseisen en terughoudend is met het stellen van eisen in projecten.

De afgelopen vier jaar is de onroerende zaakbelasting regelmatig verhoogd, met als uitschieter het jaar 
2022 waar de opbrengst van de ozb voor bewoners en ondernemers met meer dan 15% is verhoogd 
ten opzichte van een jaar eerder. We verhogen de ozb de komende vier jaar niet.

Woningen voor studenten en starters 
Utrecht is een bruisende studentenstad. Studenten wonen, werken, sporten en studeren op verschillende 
plaatsen. Daarom willen we een divers en groter aanbod aan woonruimte voor studenten. Dit doen we 
door nieuwe studentenlocaties toe te voegen, verspreid over de stad, dicht bij stations of openbaar 
vervoer. Woningen waar studenten samenwonen en keuken of badkamer delen, maar ook zelfstandige 
studentenwoningen. Een studentenhotel of een andere short-stay is een goede aanvulling, omdat het 
een (tijdelijke) oplossing biedt voor studenten met urgente behoefte aan een kamer. 

Voor jonge Utrechters die starten op de woningmarkt bieden we corporaties en ontwikkelaars de kans 
om met oplossingen te komen, zoals Change= of Place2BU. Dit soort projecten bieden starters de kans 
om een eigen start te maken en uit huis te gaan. Wij willen dat de gemeente meer ruimte biedt aan dit 
soort projecten. 

Splitsen en samenvoegen van woningen kan een waardevolle aanvulling bieden op het aantal passende 
woningen. Wij willen dat dat makkelijker mogelijk is, maar uiteraard wel door rekening te houden met de 
specifieke omstandigheden en kansen in de wijken. In wijken met weinig boven- en benedenwoningen 
biedt het de kans die toe te voegen. Ook voor ouderen kan dit een oplossing zijn om kleiner te gaan 
wonen in hun eigen huis. Ook staan we positief tegenover het (tijdelijk) samenvoegen van appartementen 
en beneden- en bovenwoningen die (tijdelijke) samengevoegd worden. Op deze manier kan het huidige 
woningaanbod flexibeler worden ingezet om aan de vraag naar woningen te voldoen.

Huisjesmelkers aanpakken 
De meeste verhuurders in Utrecht zijn eerlijk en betrouwbaar. Helaas grijpen ook huisjesmelkers in deze 
krappe markt hun kans met veel te hoge huren, onwettige huurovereenkomsten en slecht onderhoud 
van de woningen. Met voldoende aanbod en actievere handhaving wordt huisjesmelken minder kansrijk. 
We zetten in op het doorzetten van de ‘aanpak huisjesmelkers’. Zodra het mogelijk is voeren we de 
verhuurdersvergunning in.

Geen plek voor krakers
Kraken is verboden, ook in Utrecht. Het is belangrijk dat de gemeente snel handhaaft wanneer in Utrecht 
een pand wordt gekraakt. De eigenaar verdient bescherming, niet de krakers. De politie gaat direct 
over tot ontruiming wanneer een eigenaar aangifte heeft gedaan van een kraak. Zo beschermen we 
eigenaren en houden we onze straten vrij van verwaarloosde kraakpanden.

Welstand, monumenten en hoogbouw
Wij zijn kritisch op welstandseisen die de gemeente stelt aan bewoners en bedrijven. We willen daar-
om de activiteiten van de Welstandscommissie tot de wettelijke minimumeisen beperken. Met de 
bestaande beschermde stads- en dorpsgezichten gaan we zorgvuldig om, evenals onze bestaande 
monumenten. Utrecht is echter geen openluchtmuseum, maar een bruisende erfgoedstad en dat 
moet zo blijven. Voor Rijks- en gemeentelijke monumenten zou het wel mogelijk moeten zijn kleine 
aanpassingen te doen. Zo blijft gebruik mogelijk conform de woon- en duurzaamheidswensen van 
vandaag. 
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We willen dat de gemeente terughoudend is bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. We 
willen de activiteiten van de Welstandscommissie tot de wettelijke minimumeisen beperken.

Hoogbouw moet in Utrecht mogelijk zijn, maar niet in de historische delen van de stad en niet bij de 
beschermde dorps- en stadsgezichten. Verder van de oude binnenstad af moet meer mogelijk zijn, 
zoals in Leidscherijn-Centrum Noord en in de A12-zone. We leggen dit vast in een nieuwe hoogbouw-
visie, zodat de spelregels duidelijk zijn voor iedereen. Bij hoogbouw verdient de leefbaarheid van de 
omliggende buurten extra aandacht, ook moet er voldoende openbare ruimte en groen in de omge-
ving zijn. We voorkomen te hoge dichtheden aan woningen.
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Bouwen aan ons Utrecht waar je veilig bent en je je veilig voelt 

Vrijheid begint met veiligheid. Maar liefst een derde van de Utrechters voelt zich niet veilig 
in onze stad. In sommige buurten is dat nog hoger. Hulpverleners worden steeds meer 
geconfronteerd met geweld dat tegen hen gericht is. Steeds meer mensen zijn slachtoffer 
van straatintimidatie. Wij vinden dat niet acceptabel. Wij willen dat de gemeente samen 
met politie, handhaving, inwoners en ondernemers zorgt voor een veilige leefomgeving. 
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor een 
combinatie van repressie en preventie. 

Geen plek voor discriminatie of racisme
Utrecht is een stad waar iedereen veilig en vrij zichzelf moet kunnen zijn. Waar je beoordeeld wordt op 
wat je doet en niet op basis van je achternaam, kleur, geloof of op wie je verliefd wordt. Toch krijgen 
nog te veel Utrechters te maken met discriminatie of racisme. Dat willen we hard aanpakken. Daarom 
stellen we een onafhankelijke ‘coördinator discriminatie en racismebestrijding’ in, die de gemeente 
gevraagd en ongevraagd advies kan geven over hoe we racisme en discriminatie in Utrecht de kop in 
kunnen drukken. Ook bieden we bescherming aan groepen die te maken hebben met bedreigingen, 
zoals de Joodse gemeenschap en LHBTI’ers. Wanneer er sprake is van een bewezen dreiging, betaalt 
de gemeente structurele beveiligingsmaatregelen zoals cameratoezicht. In samenwerking met de 
coördinator kan met deze camera’s ook preventief worden opgetreden. Zo zorgen we ervoor dat Utrecht 
een stad voor iedereen blijft.

Meer handhavers
Wij willen meer geld voor gemeentelijke handhavers. Zo verdubbelen we het aantal boa’s en verhogen 
we de inzetbaarheid in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn.  Buitengewoon opsporingsambtenaren met 
een breder takenpakket kunnen zorgen voor verlichting van de hoge werkdruk van de Utrechtse politie. 
Dat vinden we belangrijk, omdat de politiesterkte in Utrecht sinds 2012 niet meer gegroeid is terwijl het 
aantal inwoners van Utrecht met ruim 50.000 mensen is toegenomen. Daarom willen wij ook dat de 
gemeente bij de Rijksoverheid vraagt om meer (wijk)agenten in Utrecht.

Wij willen dat gemeentelijke handhavers goed toegerust zijn, met bijvoorbeeld bodycams. Data en 
algoritmen kunnen helpen bij het richten van de inzet van handhavers. Ook cameratoezicht is daarbij 
van essentieel belang. Cameratoezicht werkt preventief en verhoogt de pakkans. Wij willen daarom 
meer cameratoezicht. We zetten (tijdelijk) cameratoezicht in waar dat nodig is, maar nooit langer dan 
noodzakelijk. Bij het bepalen van de plekken en doelstelling van cameratoezicht is het van belang dat 
bescherming van de privacy van inwoners wordt meegewogen.    

Handhaven op verkeersveiligheid 
Wij vinden het goed dat Utrecht meedoet aan de proef om gemeentelijke handhavers te laten handhaven 
op verkeersregels, zoals door rood rijden of het ontbreken van fi etsverlichting. We willen dat handhavers 
ook kunnen gaan handhaven op hardrijden, asociaal rijgedrag en rijden onder invloed van drugs of 
lachgas. Wij willen dat het mogelijk wordt om tegen overtreders gebiedsverboden in te zetten.

Stevig bestrijden van ondermijning
Eén van de grootste en groeiende veiligheidsproblemen van deze tijd is de ondermijnende criminaliteit. 
De onderwereld komt steeds meer in aanraking met de bovenwereld en ook in Utrecht neemt de 
georganiseerde en ondermijnende criminaliteit toe. Belastingontduiking en het witwassen van geld 
van drugshandel is vaak niet zichtbaar, maar wel groot en ontwrichtend. Wij willen dat de gemeente 
topprioriteit geeft aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door andere andere het instellen van 
een Taskforce (criminele netwerken), waarbij lokale, regionale en nationale partijen worden betrokken.  
Samen met politie en het Openbaar Ministerie moet de gemeente bedrijven en bedrijfsruimtes die 
door criminelen worden gebruikt kunnen sluiten. Om te voorkomen dat crimineel geld de bovenwereld 
bereikt, moet de gemeente gegevens kunnen uitwisselen met het Openbaar Ministerie, Belastingdienst 
en omringende gemeenten. Wij willen dat er in de gemeente acties worden ondernomen waarbij het 
mogelijk wordt om wapens in te leveren zonder vervolging. 
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Einde aan straatintimidatie, bedelbendes en winkeldiefstal
Het groeiende gevoel van onveiligheid komt ook door straatintimidatie. Er is een toename van 
discriminatie van en geweld tegen LHBTI’ers. En ook steeds meer vrouwen voelen zich onveilig op straat.  
We hebben daarom eerder voor een verbod op straatintimidatie gepleit. We willen dat de gemeente 
met wijkagenten, bewoners en ondernemers veiligheidsbijeenkomsten organiseert in buurten. Ook 
willen we dat het makkelijker wordt voor bewoners en ondernemers om intimidatie te melden. Dit 
helpt om gericht in te kunnen grijpen op onveilige plekken. Onveiligheid op straat ontstaat ook door 
georganiseerde bedelbendes. Daarom willen we een algeheel bedelverbod instellen. Voor ondernemers 
is winkeldiefstal met geprepareerde tassen een blijvend en groeiend probleem, omdat detectiepoortjes 
niet reageren op diefstal. Daarom willen we een lokaal verbod op deze ‘rooftassen’. 

Overlast als signaal van crimineel gedrag
Overlast van jongeren geeft niet alleen een onveilig gevoel in de buurt of op straat. Het is ook vaak een 
eerste teken dat jongeren het verkeerde pad opgaan. Wij willen daarom dat overlastgevers op de huid 
worden gezeten door de politie. De VVD heeft in 2017 landelijk de Aso-wet ingevoerd, waarmee de 
burgemeester notoire overlastgevers via een gedragsaanwijzing boetes kan opleggen. We willen dat dit 
meer wordt toegepast. Ook willen we inzetten op de ‘patseraanpak’, naar Rotterdams voorbeeld, waarbij 
jonge criminelen gedwongen hun dure kleding, horloges en brommers inleveren. We willen dat het 
mogelijk wordt om criminele jongeren een gebiedsverbod in hun buurt te geven, om te voorkomen dat 
ze rolmodel zijn voor andere jongeren. Om jongeren op het rechte pad te houden of weer te brengen is 
zorg, opvoedondersteuning, onderwijs of begeleiding naar werk nodig. Wij willen dat de gemeente daar 
bewezen effectieve interventies voor inzet en doen dat samen met jongerenwerkers en buurtcoaches.  

Huiselijk geweld
Signalen over huiselijk geweld of kindermishandeling moeten zo snel mogelijk door hulpinstanties 
worden opgepakt. Het bestaan van wachtlijsten voor hulp is daarom onacceptabel. De wachtlijsten 
moeten drastisch worden teruggebracht, zodat hulp en opvang altijd direct beschikbaar is. Ondanks 
geweld in huis kan een veilig heenkomen zoeken een zware stap zijn. Hulp en opvang moet altijd direct 
beschikbaar zijn.

Radicalisering en polarisatie 
We willen dat de gemeente in blijft zetten op de preventie van radicalisering en met bewezen effectieve 
programma’s werkt in de wijken en jongerengroepen waar risico op radicalisering is. Voor haatpredikers 
is in Utrecht geen plaats. Wij willen dat de gemeente met gebiedsverboden voorkomt dat haatpredikers 
of haatzaaiende leiders een podium vinden in onze stad.

Voorkomen dat sekswerk een bron van criminaliteit is
Sekswerk is een legaal beroep. Maar de ervaring leert dat raamprostitutie en tippelzones aantrekkelijke 
plekken zijn voor vormen van zware criminaliteit, zoals mensenhandel en drugs. Sekswerkers moeten 
op een veilige manier kunnen werken. Wij willen dat de beheersing van de veiligheid betaalbaar is.  
Daarom kiezen we niet voor een nieuwe tippelzone. Met betrekking tot de exploitatie van raamprostitutie 
vinden we dat er op korte termijn een knoop moet worden doorgehakt. Als de lopende aanbesteding 
(weer) mislukt, krijgt het Nieuwe Zandpad een andere bestemming. Voor andere, veiligere vormen van 
prostitutie zoals seksclubs blijft ruimte in Utrecht.

Schoon, heel en veilige omgeving
Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt 
en vernielingen worden snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de 
veroorzaker. We willen dat de gemeente vastgoed- en huiseigenaren weer de mogelijkheid biedt om 
via de gemeente graffiti snel en gratis te laten verwijderen.  
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Bouwen aan ons Utrecht waar je vrij kunt ondernemen en werken

Werken is belangrijk voor mensen: het zorgt voor inkomen, ontwikkeling en eigenwaarde. 
Werken brengt mensen in contact met collega’s, klanten, studenten, bedrijven en 
patiënten. Werken verbindt. Dat geldt helemaal voor ondernemers, die maken dat Utrecht 
een energieke en bruisende gemeente is. Utrechtse ondernemers maken van Utrecht een 
fi jne stad om te zijn. 

Ondernemers, zelfstandigen en mensen die werken bij een werkgever of via een 
uitzendbureau: voor hen allemaal heeft de coronacrisis grote invloed gehad op hun 
werk en hun inkomen. De economie trekt nu weer aan en het aantal vacatures stijgt. 
Dit is hét moment om ondernemers en bedrijven de kans te bieden om de economie en 
werkgelegenheid te laten bloeien. 

Minder regels, meer banen
Wij willen dat de gemeente ondernemers niet in de weg staat. Ondernemers moeten de ruimte krijgen 
om te kunnen ondernemen en banen te creëren. Beleid moet begrijpelijk en werkbaar zijn voor het 
midden- en kleinbedrijf. Daarom willen we dat zij van tevoren betrokken zijn bij beleid dat hen raakt, door 
middel van een MKB-toets. Beleid of regels die niet te begrijpen of uit te voeren zijn, worden aangepast. 
Wij willen dat de communicatie van de gemeente eenvoudiger wordt gemaakt.   

De lokale en regionale economie stimuleren
De coronacrisis heeft veel Utrechtse ondernemers en bedrijven in onder andere de horecasector, de 
detailhandel en evenementenbranche hard getroffen. Het is van belang dat ondernemers zich de komende 
periode gesteund weten in het weer op gang brengen van hun bedrijf. We willen dat de gemeente zijn 
best doet om ondernemers te informeren over steunmaatregelen en kwijtscheldingsregelingen voor 
gemeentelijke heffingen. Specifi ek voor de horeca willen we dat het mogelijk is om (in het terrasseizoen) 
de terrassen uit te breiden. 

Leegstand tegengaan
Leegstaande winkel- of bedrijfspanden zijn voor niemand aantrekkelijk. Niet voor de eigenaren, niet 
voor bewoners en ook niet voor bezoekers. Wij willen in overleg met vastgoedeigenaren en winkeliers 
inzetten op multifunctioneel gebruik van panden. Ondernemers ontwikkelen nieuwe concepten, 
waarbij horeca en winkels met elkaar worden gecombineerd. We willen meer ruimte bieden aan zulke 
nieuwe initiatieven waarbij we uiteraard waken voor oneerlijke concurrentie. De gemeente moet hier in 
omgevingsplannen flexibeler mee omgaan. Wij vinden dat de gemeente geen concurrent moet zijn van 
vastgoedeigenaren. Daarom willen we dat de gemeente het Broesepand verkoopt. Wij werken daarmee 
aan sterke lokale winkelcentra, die bezoekers trekken en zorgen voor een bruisende stad. 

De Utrechtse economie bouwt op kennis en digitalisering 
Wij willen de economische kansen van het Utrecht Science Park, voorheen De Uithof, vergroten. 
Het toegepaste onderzoek dat hier wordt gedaan willen we meer en beter koppelen aan het lokale 
bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door de maakindustrie op Lage Weide nadrukkelijk een rol te geven bij 
het ontwikkelen van nieuwe innovaties. De doorontwikkeling van het Utrecht Science Park, wordt in 
samenwerking met de regio zoveel mogelijk gefaciliteerd. Wij willen startups en scale-ups helpen met 
hun huisvesting, ook buiten het Utrecht Science Park. Zij kunnen dan samen met de gemeente aan 
maatschappelijke opgaven werken. Zo kunnen de brede kwaliteiten die de Utrechtse economie rijk is 
elkaar versterken.

De Utrechtse regionale economie draait voor een belangrijk deel op digitalisering en kennisintensieve 
organisaties. Het Utrecht Science Park is een herkenbaar symbool daarvan. We willen dat de gemeente 
samen met de Economic Board Utrecht werkt aan een sterkere verbinding met lokale bedrijven, ook met 
de maakindustrie die op Lage Weide gevestigd is.  Wij zijn trots op de innovatiekracht en de banen die 
dit oplevert. De gemeente moet goed werkende initiatieven voor kennisontwikkeling en digitalisering 
aanjagen.  
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Ook kan de gemeente meer ruimte bieden voor innovatie, bijvoorbeeld door meer vaart te maken bij de 
aanleg van glasvezel en 5G. 

Aangevuld met maakindustrie en transport
Ook de maakindustrie en transport is belangrijk voor Utrecht. Een sterke economie biedt banen voor 
mensen van allerlei achtergronden en opleidingen. Bedrijven hebben ook fysieke ruimte nodig om te 
groeien, te ontwikkelen en banen te creëren. Wij willen dat de gemeente zorgt voor veilige, bereikbare 
en geschikte bedrijfslocaties, zowel op bestaande terreinen en waar nodig op nieuwe locaties. 
 
Wij willen daarnaast een groter aantal logistieke knooppunten naast de snelwegen, zodat vervoer van 
goederen en diensten mogelijk blijft, ondanks de groei van de gemeente en de economie. Ook willen 
we dat de gemeente het voor bestaande vervoerders aantrekkelijk maakt om samen te werken bij het 
vervoer van hun goederen. 

Om- en bijscholing naar een beroep waar tekort aan is
Nu de economie weer aantrekt, merken ondernemers en bedrijven dat er vaak helaas te weinig 
(geschikte) sollicitanten reageren op hun vacatures. Tegelijkertijd zijn door de coronacrisis helaas veel 
mensen hun baan kwijtgeraakt en loopt het aantal Utrechters met een uitkering op. Wij willen dat de 
gemeente een actieve rol neemt samen met het UWV in het naar werk begeleiden van werkzoekenden. 
Ook willen we dat de gemeente waar nodig ruimte biedt voor om- of bijscholing naar een tekortberoep. 
Daarbij is het ook nodig dat de gemeente regelmatig en pro-actief mensen in de bijstand benadert en 
in gesprek gaat over de mogelijkheden van (om)scholing en re-integratie.

Aan het werk!
We hebben iedereen nodig op de Utrechtse arbeidsmarkt om ons blijvend uit de crisis te werken. Meer 
werken moet meer lonen. Wanneer je van een uitkering naar betaald werk gaat, willen we dat je er 
ook financieel op vooruit gaat. Regels die dit in de weg staan, schaffen we af. Als je in de bijstand 
blijft en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen andere tegenprestatie verricht, wordt je uitkering 
gekort. Wanneer scholing of regulier betaald werk buiten bereik is, helpt de gemeente met beschut 
werk of leerwerkplekken of een andere manier om actief mee te doen in de samenleving. Daarbij is 
vrijwilligerswerk vaak een geschikte oplossing. 

Werken in de wijken 
In sommige wijken, zoals Kanaleneiland en Overvecht, wonen veel mensen bij elkaar die voor hun inkomen 
van de overheid afhankelijk zijn. Veel, met name kleine mkb-bedrijven zijn bereid om leerwerkplekken 
te bieden voor wijkgenoten, maar lopen vaak tegen gedoe en regels aan. We willen dat de gemeente 
dat oplost. 

Ook veel wijkbewoners zelf, de doeners in de wijk, willen meewerken om met hun buurtgenoten aan 
een betere toekomst te bouwen. Initiatieven als Krachtstation Kanaleneiland zijn daar een voorbeeld 
van. Extra investeringen in de wijk moeten daarom zoveel mogelijk worden gebruikt in de wijk zelf en 
gemakkelijker en beter toegankelijk worden voor lokale ondernemers en bewoners. 

Problematische schulden
Bijna 20.000 Utrechters hebben problematische schulden. Voor hen is het van belang dat de gemeen-
te niet anoniem achter een scherm zit, maar het gesprek aangaat. De hulpverleners van de gemeente 
moeten de ruimte hebben om maatwerk toe te passen en waar nodig verder te kijken dan de letter 
van de wet. Wij zijn positief over schuldbemiddeling, zodat schulden weer behapbaar en aflosbaar 
worden. We zijn tegen het standaard kwijtschelden van een restschuld. Wel moet de ruimte bestaan 
om dit in individuele gevallen te blijven doen.
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Bouwen aan ons Utrecht waar je veilig en vrij doorheen kan 
verplaatsen

Utrecht is een dynamische stad. Utrechters en anderen komen naar Utrecht voor werk, 
sociale activiteiten of om te winkelen. We willen dat mensen zonder al te veel gedoe naar 
en door Utrecht kunnen bewegen, zonder (fi ets)fi les en met slimme verbindingen. We 
vinden het belangrijk dat verkeerssituaties gemakkelijk en veilig zijn voor voetgangers, 
fi etsers, automobilisten en OV-reizigers. Wij vinden dat mensen zelf moeten kiezen welke 
manier van reizen het best bij hen past. 

Meer maatregelen voor verkeersveiligheid 
Veiligheid in het verkeer heeft onze prioriteit. We willen dat straten en wijken veilig worden ingericht, 
in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs. Er zijn nu te veel onveilige plekken die niet snel 
genoeg worden verbeterd, zoals bij het winkelcentrum in Vleuterweide, de Amsterdamsestraatweg 
en de Kanaalstraat. Daarom willen we dat de gemeente sneller ingrijpt op onveilige plekken en deze 
verbetert. Wij willen met de inzet van meer (mobiele) flitspalen hufterig verkeersgedrag aanpakken. Bij 
bouwprojecten willen we dat de omleiding altijd veilig is, zeker bij scholen.

De veiligheid van onze monumentale werven vraagt om unieke maatregelen  We steunen  maatregelen 
om (zwaar) verkeer over de werven te beperken. Indien dit ten koste van parkeerplaatsen gaat, zorgen 
we voor alternatieven.

Om de verkeersveiligheid te verhogen willen we in de woonwijken de maximumsnelheid op 30 
kilometer per uur vaststellen en de wegen daarop inrichten. Wij willen dat aanwonenden betrokken 
worden bij de keuzes over hun weg, bijvoorbeeld bij de vraag of er asfalt of klinkers worden gebruikt. 
De verbindingswegen willen we zo inrichten dat 50 of 70 kilometer per uur rijden mogelijk is, zonder 
risico op sluipverkeer of straatraces. Ook willen we zoveel mogelijk groene golven instellen op deze 
verbindingswegen. Dit komt de doorstroming van het verkeer en de luchtkwaliteit ten goede.

Ruimte voor eerlijke deelmobiliteit
Deelauto’s, deelscooters en deel(bak)fi etsen maken vervoer voor meer Utrechters makkelijk beschikbaar. 
Bovendien kan het – zeker in sommige drukbevolkte wijken – bijdragen aan ruimtebesparing op de 
stoepen en in de straten. We willen dat de gemeente regelgeving instelt om rommelige straten en 
stoepen te voorkomen. Wij willen dat de gemeente ervoor zorgt dat Utrechters keuzevrijheid hebben in 
het aanbod van deelmobiliteit. Bovendien willen we dat de gemeente zakelijk en transparant afspraken 
maakt met de marktpartijen waar ze mee in zee gaat.

Utrecht wandelvriendelijk
Wij willen dat het voetgangersgebied in de binnenstad wordt uitgebreid en daar strenger wordt 
gehandhaafd. In de voetgangersgebieden willen we dat de tijden waarop je mag laden, lossen en 
fi etsen gelijkgetrokken zijn.

In de hele stad houden we de stoepen en voetpaden schoon, heel en veilig. Ook zorgen we dat deze 
goed toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn of afhankelijk van een rolstoel of rollator.  Dat 
betekent ’s avonds goede verlichting, voldoende breedte en geen obstakels. Ontbrekende voetpaden 
en schakels worden aangelegd, bijvoorbeeld in het Rondje Stadseiland en op de routes naar de bruggen 
over het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Fietsen 
Het aantal fi etsen is flink gestegen en veel mensen vinden het eng om door de binnenstad te fi etsen of 
te lopen tussen zoveel snelle fi etsers. We willen fi etspaden zo inrichten dat veiligheid en doorstroming 
centraal staan. Slimme mobiliteitsoplossingen, zoals dynamische bewegwijzering, kunnen bijdragen 
aan de goede spreiding van het fi etsverkeer. We willen strenger optreden tegen hinderlijk en onveilig 
geparkeerde fi etsen, zodat stoepen en wandelpaden toegankelijk blijven. 
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Utrecht is nog niet in de hele stad een echte fietsstad. De VVD wil dat ontbrekende schakels aangelegd 
worden zoals de Anton Geesinkbrug naar Lage Weide, en een nieuwe fietsbrug aan de Demkabrug. Ook 
willen wij dat er snel een fietstunnel komt onder het spoor bij de Nicolaas Beetsstraat. We verbeteren 
de aansluiting van de Gele Brug richting Werkspoorkwartier. Ook staan we positief tegenover 
het aanleggen van een fietspad langs de zuidzijde van de De Meernbrug richting het  Marinus van 
Tyrusviaduct. Wij willen geen fietsbrug bij de monumentale Weerdsluis en maximaal één extra brug in 
de Merwedekanaalzone om de leefbaarheid in de omliggende buurten te behouden.

Ruimte voor de auto 
Ook het aantal auto’s is de afgelopen tien jaar gegroeid. Voor veel Utrechters is de auto een belangrijk 
vervoermiddel, onder andere voor werk, halen en brengen van de kinderen en mantelzorg. Voor oudere 
Utrechters is de auto een belangrijk middel om mobiel te blijven. Landelijk zijn regels ingevoerd die moeten 
leiden tot emissieloos rijden. Hierdoor worden bussen, vrachtwagens en auto’s steeds schoner. De VVD 
wil daarom de lokale milieuzone afschaffen. Wij vinden dat de gemeente het gebruik van elektrische 
auto’s verder kan stimuleren door meer (snel)laadpalen in de openbare ruimte toe te voegen, deze goed 
te (laten) onderhouden en meer haast te maken met het mogelijk maken van een waterstoftankstation.

Betaalbaar parkeren 
Parkeren is in Utrecht steeds moeilijker door betaald parkeren en het schrappen van parkeerplaatsen. 
Het tekort aan parkeerplekken in de ene wijk zorgt  vaak voor overlast in de andere wijk. De VVD wil dat 
de gemeente zorgt voor parkeergelegenheid in elke wijk in Utrecht, ook bij nieuwbouw en grootschalige 
herontwikkeling. Bij nieuwbouw is het streven dat mensen de auto niet in de openbare ruimte parkeren, 
maar op eigen terrein of garage.  
 
Dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages willen we stimuleren. We willen dat de gemeente 
actief in gesprek gaat met bedrijven om parkeergarages van kantoren en bedrijven op koopavonden, 
zaterdagen en koopzondagen beschikbaar te maken voor bezoekers. We schaffen het verbod op 
verhuren van parkeerplaatsen af.  Ook winkels moeten bereikbaar blijven voor auto’s voor laden/lossen 
of mensen die  slecht ter been zijn.

Wij willen dat de mogelijkheden voor Parkeer- en Reisvoorzieningen (P&R) aan de buitenkant van de 
stad worden uitgebreid. Inwoners van betaald parkeerzones in de stad zonder parkeervergunning 
moeten gratis kunnen parkeren in een P+R. 

Beter bereikbaar Utrecht
Wij willen zo snel mogelijk de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opwaarderen, zodat de kruisingen 
ongelijkvloers worden. Hiermee krijgt Utrecht een ronde ringweg en is de stad beter bereikbaar voor 
automobilisten. Wij zijn voor het verbeteren van de aansluiting van de Wolfgang Pauliweg op de A2. Dit 
voorkomt sluipverkeer elders. In heel Utrecht willen we onnodige wegafsluitingen verwijderen. Hiermee 
voorkomen we dat andere plekken in de stad vollopen omdat automobilisten alternatieve routes kiezen.

Bereikbaar openbaar vervoer 
Het is belangrijk dat het openbaar vervoer in de hele gemeente van goede kwaliteit is en toeganke-
lijk voor iedere Utrechter. Inwoners moeten makkelijk met OV kunnen reizen tussen de verschillende 
woon- en werklocaties in de gemeente. Ook willen we nog betere verbindingen tussen de verschil-
lende centra in de gemeente en de regio. De VVD staat daarom achter het OV-concept van “Wiel met 
Spaken”, zoals dat beschreven is in het Mobiliteitsplan 2040. Wat ons betreft gebeurt dat doelmatiger. 
We kijken voor het wiel eerst naar een echt “wiel” in de vorm van een hoogwaardige busverbinding en 
pas daarna naar tram of lightrail. De VVD staat wel positief tegenover extra tramlijnen die via de zoge-
naamde spaken rijden. Bijvoorbeeld een aftakking van de bestaande tramlijn naar Papendorp. Bij ver-
trammen kijken we eerst naar bestaande buslijnen. We willen dat alle trams 7 dagen per week rijden in 
een hoge frequentie, ook de Uithoflijn.

De nieuwe woonwijk Rijnenburg moet goed op het OV-netwerk van Utrecht aangesloten zijn. Het ligt 
voor de hand om naar Rijnenburg een tramlijn aan te leggen. We zetten daarom bij de start van de 
bouw in op een directe HOV-busverbinding via Strijkviertel en de busbaan via Papendorp naar het 
Centraal Station. Deze route kan later ook vertramd worden, maar we kijken ook naar alternatieven, 
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zoals een rechtstreekse tramverbinding samen met een fietspad over Knooppunt Oudenrijn of een 
aftakking van de SUNIJ-tram direct na het Amsterdam-Rijnkanaal. De VVD wil dat er een snelbus komt 
van De Meern en Leidsche Rijn naar het Utrecht Science Park. Ook uit de randgemeenten willen we 
meer snelbussen naar het Utrecht Science Park. Daarnaast willen we meer busverbindingen die niet 
over Utrecht CS rijden, maar via andere OV-knooppunten in de gemeente. Zo voorkomen we een 
verplichte overstap op het Centraal Station en wordt het openbaar vervoer voor veel Utrechters beter 
bereikbaar. 

We zorgen voor goede verbindingen tussen Leidsche Rijn, Vleuten-de Meern en de andere Utrechtse 
wijken. We willen dat Leidsche Centrum zo snel mogelijk een intercitystation wordt. Daarnaast wil-
len dat de eerder geschrapte randstadspoorstations zo snel mogelijk alsnog worden aangelegd. Te 
beginnen bij een treinstation op Lage Weide, zodat de verbinding met Lage Weide wordt verbeterd. 
Voor de stations Vleuten, Terwijde en Leidsche Rijn willen we dat de bediening verbeterd wordt, vooral 
in de late avond.  We willen onderzoeken of, vooruitlopend op het mogelijk toekomstige dubbelstation 
Lunetten-Koningsweg, meer (intercity)treinen kunnen stoppen bij Vaartsche Rijn.
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Bouwen aan ons Utrecht waar je behapbaar en betaalbaar bij kan 
dragen aan klimaatambities 

De klimaatambities zijn ook van toepassing op en van belang voor ons Utrecht: 
energieneutraal in 2050. Fossiele energie wordt vervangen door duurzame energie. Wij 
vinden het belangrijk dat Utrecht zijn bijdrage levert. De klimaatambities bieden kansen 
voor economische groei en maken de stad leefbaarder. Wel moet dit voor huishoudens en 
ondernemers betaalbaar en behapbaar blijven. We willen niet dat mensen dure maatregelen 
of ongewenste windmolens opgelegd krijgen, maar maken het Utrechters gemakkelijk 
om mee te doen aan duurzame oplossingen. Natuur is belangrijk voor de leefbaarheid en 
verdient bescherming. We willen dat natuurbeleid in de dichtbevolkte gemeente haalbaar 
en realistisch is, met een juiste balans tussen wonen, ondernemen en recreatie.

Duurzame energieopwekking met draagvlak
Wij willen dat de gemeente werkt aan energiebesparingen en opwekking van meer duurzame energie. 
De gemeente hoort een voorbeeldrol te hebben in de energietransitie.  We stimuleren milieubewust 
ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie, bij voorkeur zon-op-
dak eventueel aangevuld met zonneparken. We willen dat warmtebronnen vooral in de grond worden 
gerealiseerd en zetten actief in op projecten met zonnethermie. We werken actief aan mogelijkheden 
om energie in de vorm van elektriciteit en warmte te kunnen opslaan.

Wij zijn en blijven tegen windmolens in de gemeente Utrecht, omdat de negatieve effecten te groot 
zijn voor Utrechters én inwoners van buurgemeenten. Wij willen geen windmolens in Rijnenburg, Lage 
Weide en Haarzuilens.

We maken het gemakkelijk om zonnecellen en snellaadpalen aan te vragen, door procedures simpeler 
te maken. Wij willen ook dat de gemeente samen met bedrijven en energiecorporaties programma’s 
opzet voor energiebesparing bij huishoudens. Daarnaast moet het mogelijk blijven voor omwonenden 
om zelf (fi nancieel) te participeren in energieprojecten. 

We pleiten voor een wijkenplan met draagvlak, door per wijk of buurt samen met bewoners, eigenaren 
en ondernemers te beslissen over de vormen van energieopwekking. 

Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners 
een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, 
waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen.

Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn. Ook 
het stadsverwarmingsnetwerk moet duurzamer en van het gas af. De gemeente maakt hier bindende 
afspraken over met de leverancier. Wij willen stadsverwarming pas uitbreiden als het betaalbaarder 
wordt.

De energietransitie levert ook nieuwe kansen op voor nieuwe banen. We willen dat de gemeente samen 
met de regionale onderwijsinstellingen inzet op scholingsprogramma’s voor de energietransitie, waar 
samen met het UWV werkzoekenden aan worden verbonden.

Energie bij nieuwe woningen
We willen dat alle nieuwe woningen energieneutraal of energieopwekkend zijn. De gemeente moet 
investeren in alternatieve manieren om gebouwen te verwarmen. Voor de bestaande gebouwen 
maakt de gemeente afspraken met woningbouwcorporaties, beleggers en andere eigenaren over 
het verduurzamen van woningen. De Gemeente moet het isoleren van huur- en koopwoningen en 
bedrijfspanden aantrekkelijker maken en actief inzetten op een isolatieprogramma voor de gemeente 
Utrecht. Daarbij moeten ondernemers, huurders en huiseigenaren actief betrokken en geïnformeerd 
worden over de mogelijkheden van isolatie. 
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In Rijnenburg willen we dat de te bouwen woningen meer energie opwekken dan ze gebruiken, door 
veel zonnepanelen voor elektriciteit en warmte en slimme duurzame warmteopwekking. Ook is er ruimte 
voor een tijdelijk groot zonnepark. Hiermee kan Rijnenburg de duurzaamste wijk van Nederland worden. 

Klimaatbestendig maken van de buitenruimte en het riool
We vinden het belangrijk dat wateroverlast wordt voorkomen en zowel natte als droge periodes goed 
kunnen worden opgevangen in de hele gemeente. We willen dat de gemeente daarvoor samen met de 
waterschappen een plan met concrete maatregelen maakt. 

We willen dat het riool in de hele gemeente goed werkt en betaalbaar is.  We vinden het normaal dat 
iedereen bijdraagt aan de kosten, of je nu een huis huurt of een huis bezit. Zowel bij bouwplannen als 
weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem en waterbeheer, door beter vasthouden 
van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van het hergebruik van water. Bij vervanging en 
nieuwbouw van riolen scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. Zo stimuleren we 
hergebruik van water en verbruiken we minder water. Ook het afkoppelen van regenwaterafvoer wordt 
gestimuleerd. 

Groen doen 
Groene plekken zorgen dat de bebouwde omgeving klimaatbestendiger en koeler is. De stenen omgeving 
is bovendien al snel opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak. Wij onderschrijven daarom 
het uitgangspunt van ‘Groen, tenzij’. We maken het Rondje Stadseiland en Park Leeuwesteyn af en 
verbeteren de wandelroutes in diverse andere parken. In gebieden waar woningen worden toegevoegd 
moet ook ruimte worden gemaakt voor meer kwalitatief groen. Het succes van het Maximapark kan als 
voorbeeld dienen voor hoe groen, voorzieningen, sport en noodzakelijke  infrastructuur gecombineerd 
kunnen worden. 

We willen dat het uitgangspunt is dat bomen niet gekapt, maar verplaatst worden. Soms is het 
onvermijdelijk toch bomen te kappen in een stad die groeit. Daarom zoeken we actief naar locaties en 
gebieden in en rond de stad waar ruimte is om bomen en groen toe te voegen. Voorstellen voor het 
verbeteren van groen door inwoners worden voortvarend opgepakt. Om de leefbaarheid in de gemeente 
te verbeteren en mensen de kans te geven om te genieten van de natuur, willen we dat de stad en de 
omliggende natuurgebieden beter op elkaar aansluiten.

De groeiende stad vraagt ook om meer groen in de bestaande stad. Daarom planten we voor iedere 
nieuwe inwoner een boom in de gemeente.

Circulaire economie
We willen afval als grondstof inzetten en afvalscheiding makkelijker maken. Daarom neemt de gemeente 
de nascheiding van plastic uit het restafval op zich. We voeren dit besluit volledig door in heel de stad. 
We willen het zo gemakkelijk en goedkoop mogelijk maken voor inwoners, met een zo hoog mogelijke 
recycle-opbrengst. 

In Utrecht is gekozen voor ondergrondse afvalcontainers. Zo kunnen Utrechters zelf beslissen wanneer 
zij hun vuilniszakken wegbrengen. We willen dat iedereen veilig een containers kan openen om afval 
weg te gooien. We zijn tegen een pasjessysteem.  De gemeente voorkomt overvolle containers en houdt 
de ruimtes rond de containers schoon, heel en veilig. Verkeerd geplaatst afval wordt snel verwijderd en 
we handhaven tegen diegenen die troep maken. Hiermee voorkomen we overlast van zwerfafval en van 
ongedierte. 

In het hergebruik van grondstoffen zitten kansen voor ondernemerschap en nieuwe banen. Daarom 
willen wij ruimte en medewerking bieden aan innovatieve ondernemers, bijvoorbeeld als het gaat om 
deelvoorzieningen. Als ondernemers specifieke afvalstromen willen inzamelen om ze te recyclen naar 
een hoogwaardiger product bieden we daarvoor de ruimte. De circulaire economie vraagt ook om 
ruimte voor bedrijven die onder zwaardere milieuregels vallen. Daar moet op Lage Weide ruimte voor 
blijven. Circulaire bedrijven kunnen ook terecht op het nieuwe bedrijventerrein Strijkviertel. 
Rondom Utrecht zitten veel agrarische ondernemers. Zij beheren ons landschap en zorgen voor goed 
voedsel. Zij verdienen een kans om een aanbod te doen bij de inkoop door de gemeente, net als lokale 
innovatieve ondernemers, waaronder het lokale midden- en kleinbedrijf.
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Bouwen aan ons Utrecht waar je fi jn en veilig kunt opgroeien, leren 
en ontwikkelen

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat begint met een veilig thuis, met ouders die 
zich verantwoordelijk voelen voor een gezonde en veilige opvoeding. De gemeente kan 
bijdragen door een veilige en prettige buurt te waarborgen en plekken te creëren waar 
kinderen hun talenten kunnen ontplooien. Kinderopvang en goed onderwijs spelen 
een belangrijke rol daarbij. Het lerarentekort en scholen die slecht presteren staan fi jn 
opgroeien en leren nu in de weg. Wij willen dat hiervoor concrete oplossingen komen. 
Wij willen dat gezinnen in Utrecht toegang hebben tot jeugdhulp, en dat problemen zo 
eenvoudig mogelijk worden opgelost zonder labels en stickers. Wachtlijsten moeten 
korter en er moet meer ruimte zijn voor bewezen effectieve hulp. 

Meer preventie via de jeugdgezondheidszorg 
Elk Utrechts gezin heeft in de vier jaar na de geboorte van een kind veel contact met de 
jeugdgezondheidszorg van de GGD. Deskundige jeugdverpleegkundigen kunnen signalen van 
problemen bij gezinnen goed herkennen, zoals achterstanden, huiselijk geweld of armoede. Wij willen 
meer inzetten op die rol en het verruimen van de mogelijkheid van doorverwijzing naar de buurtteams 
of andere sociale hulp. Voorkomen is niet alleen beter, maar ook goedkoper dan genezen. We vinden 
dat het verkorten van wachtlijsten en betere samenwerking daarbij een belangrijke rol hebben. En 
dat de gemeente zelf radicaal snijdt in de bureaucratische en administratieve lasten die zij oplegt aan 
betrokken organisaties. 

We willen dat de gemeente samen met de buurtteams een scherpere afbakening maakt van wat wel 
en niet onder jeugdhulp valt. Bovendien vinden we dat samenwerking tussen de diverse betrokken 
hulpverleners veel beter moet worden afgestemd en geprioriteerd. Nog te vaak wordt te versnipperde 
en niet-effectieve hulp geleverd. Schulden- of verslavingsproblematiek van de ouders dient een plek te 
hebben in een jeugdhulpplan, waarbij meer volgens “één gezin-één plan-één coördinerend hulpverlener” 
moet worden gewerkt. 

Daarbij hoort ook dat kinderen zo min mogelijk als patiënt of probleemgeval worden aangemerkt. 
Zeker als die aanduiding jaren voortduurt. Wij zijn tegen onnodige diagnosen of labels. Wij willen dat de 
gemeente huisartsen beter betrekt bij het in kaart brengen van de benodigde hulp en met hen werkt aan 
voldoende praktijkondersteuners jeugd in de wijken. 

Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. We willen dat de 
gemeente samen met scholen en sportverenigingen inzet op het weerbaar maken van de jeugd en het 
bespreekbaar maken van mentale gezondheid.

Kinderopvang en voorschoolse educatie
Alle kleuters in Utrecht moeten zonder achterstand aan hun schooltijd kunnen beginnen. Daartoe 
willen we dat landelijk beschikbaar gestelde budgetten voor de voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) besteed worden aan de kinderen met de grootste taal- of ontwikkelachterstand. We willen meer 
samenwerking tussen scholen, opvangorganisaties en sport- en muziekverenigingen. Zo wordt het 
voor ouders makkelijker om hun kind ‘s ochtends naar één plek te brengen en aan het eind van de 
dag weer op te halen. Dit vergemakkelijkt de combinatie van werken en gezin.  Opvang kan op school 
plaatsvinden, maar ook via afspraken met gastouders, sport- en muziekvereniging of buitenschoolse 
opvang. 

Basis- en Voortgezet Onderwijs 
Een goede school moet toegankelijk zijn voor iedere leerling, ongeacht de buurt waar je woont.  Wij zijn 
tegen lotingsystemen of afstandsbeleid en voor de keuzevrijheid van ouders om de juiste school voor 
hun kind te kiezen. Kwalitatief goed onderwijs staat centraal, in een goede omgeving. We investeren 
meer in goed onderhoud van bestaande schoolgebouwen in Utrecht. Goede ventilatie van scholen 
staat hierbij centraal. Ook willen we meer geld beschikbaar stellen voor nieuwe scholen om de groei van 
de bevolking op te kunnen vangen. 
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Daarbij vinden wij het belangrijk dat alle onderwijstypen een kans krijgen. Wij willen dat er keuzevrijheid 
is voor leerlingen en ouders. Mogelijkheden om te kiezen voor een categorale brugklas, kansrijker 
onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, of brede brugklassen moeten blijven bestaan. Wij zijn dan 
ook tegen het gemeentelijk beleid om brede brugklassen ten koste van categorale brugklassen te 
ondersteunen. 

Om een interessant en uitdagend lesaanbod te kunnen blijven aanbieden, vinden we dat Utrechtse 
scholen de mogelijkheid moeten blijven houden om een vrijwillige ouderbijdrage te vragen voor extra 
activiteiten of tweetalig onderwijs. Deze vrijwillige ouderbijdrage is altijd vrijwillig en mag kinderen niet 
belemmeren om mee te doen. 

Onze leraren 
Goed onderwijs begint bij een goede leraar. Utrecht kampt met een groter lerarentekort dan de rest 
van Nederland. Hier ontvangt Utrecht momenteel extra financiële middelen voor. Wij willen dat scholen 
dat geld vooral besteden aan het verlagen van de werkdruk. Daarnaast kan de gemeente ook zelf 
beleid maken. Wij willen dat parkeervergunningen voor leraren gratis worden. Ook stimuleren we dat de 
gemeente een netwerk van docenten organiseert en onderhoudt, zoals in Amsterdam. Daar is dit voor 
veel docenten een bron van kennis én een verbinding met de stad waar ze werken.

MBO & Hoger Onderwijs
Tekorten aan studentenkamers en aan stage- of leerwerkplekken zijn een nijpend probleem voor 
studenten aan mbo, hogeschool of universiteit. Nieuwe locaties voor studentenwoningen zijn nodig. We 
willen dat de gemeente samen met de onderwijsinstellingen en via het werkgeversservicepunt meer 
werk maakt van leerwerkplekken bij bedrijven en organisaties in en rond de gemeente, te beginnen bij 
de gemeentelijke organisatie zelf. We ondersteunen de komst van de mbo-campus. 

We zijn trots op onze studie- en studentenverenigingen. Ze hebben een grote meerwaarde: zij maken 
dat studenten zich thuis kunnen voelen in onze stad en kunnen ontplooien. Wij willen meer ruimte voor 
deze verenigingen om evenementen te organiseren. 

Ook steeds meer internationale studenten weten Utrecht te vinden. Ook zij moeten zich thuis voelen in 
Utrecht, maar door een groeiend tekort aan studentenhuisvesting lukt dit niet in alle gevallen. Daarom 
is het belangrijk dat de gemeente, samen met de universiteit en hogescholen, een strategie opstelt op 
welke manier we het beste om kunnen gaan met het groeiend aantal internationale studenten, in het 
kader van studentenhuisvesting maar ook zodat internationale studenten zich welkom voelen in de stad 
en optimaal kunnen meedraaien. Dit verbetert ook de kans dat een deel van deze talentvolle studenten 
na hun studie in Utrecht blijven. Zo blijft de gemeente gastvrij en toegankelijk voor iedereen.

Aanpak laaggeletterdheid
Zo’n 30.000 Utrechters hebben moeite met lezen, schrijven en het begrijpen van informatie. Wij willen 
dat al op jonge leeftijd geïnvesteerd wordt in goede leesvaardigheid van kinderen. Daarom willen we 
goede bibliotheekvoorzieningen, niet alleen in de binnenstad, maar juist ook in de wijken. We willen 
afspraken met de gemeentelijke bibliotheek, om te zorgen dat materialen vrijblijvend beschikbaar blijven 
in alle vestigingen. Een lidmaatschap van de bibliotheek blijft voor kinderen en jongeren tot 18 jaar gratis. 
We willen dat de gemeente de regie neemt om met de bibliotheken, Stichting Lezen en Schrijven en 
onderwijsinstellingen te komen tot een ambitieus en effectieve aanpak tegen laaggeletterdheid. 

Integratie
Utrecht is een diverse stad, één op de zes Utrechters is namelijk niet in Nederland geboren.  Velen van 
hen hebben hun eigen weg gevonden en zijn geïntegreerd in onze gemeente. We zijn trots op hen en 
verwachten dat van alle nieuwkomers. Wij vinden werk de beste manier voor nieuwkomers om zich snel 
thuis te laten voelen en te helpen integreren: werk is goed voor de eigenwaarde, voor sociale contacten 
en bevordert het gebruik van de Nederlandse taal. Daarom willen we dat de gemeente een integratie-
aanpak maakt waarin de begeleiding van statushouders naar betaald werk centraal staat. Betaalbare 
cursussen om de taal te leren is daar onderdeel van. We verwachten van iedereen maximale inspanning 
om werk te zoeken en de Nederlandse taal te leren. Mensen die hier aantoonbaar niet aan meewerken 
worden gekort op hun uitkering.

Verkiezingsprogramma 2022 -2026 - Oproepen, leren en ontwikkelen



26

Wij willen dat organisaties die zich inzetten voor nieuwkomers kritisch worden beoordeeld op hun inzet 
voor integratie. We stoppen met subsidies aan organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat 
ze gericht zijn tegen de Nederlandse cultuur of democratische waarden ondermijnen. We willen dat 
ambtenaren actief worden opgeleid om huwelijksdwang te herkennen. 

De vrijheid van godsdienst is net zo belangrijk als de vrijheid om niet religieus te zijn. Als gebedsoproepen 
in brede zin leiden tot overlast, willen we deze beperken of verbieden.
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Bouwen aan ons Utrecht waar we goed voor elkaar zorgen 

Vroeg of laat krijgen we allemaal met een vorm van zorg te maken. Daarom wil de VVD 
goede en liefdevolle zorg, waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dicht bij 
huis als mogelijk is wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan het 
dagelijks leven. Of dat nu is bij de geboorte van je kind is, door ziekte of omdat je ouder 
wordt. Wij zijn trots op alle hulpverleners, zorgmedewerkers en vrijwilligers die dag en 
nacht voor ons klaarstaan. We organiseren de zorg dichtbij en zetten de behoeften van 
Utrechters voorop.   

Zorg en ondersteuning dichtbij
Zorg en ondersteuning moeten snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Het moet mogelijk zijn 
om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken, buurthuizen en buurtteams 
spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen we voor basisondersteuning in het dagelijks leven. Wij willen 
dat de gemeente hier met zorg- en welzijnsorganisaties afspraken over maakt en toeziet op de naleving 
hiervan. 

Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven passend 
is. Als de geleverde zorg of ondersteuning niet voldoet aan de vooraf afgesproken kwaliteitseisen of 
cliënten niet tevreden zijn, dan grijpt de gemeente in. Als thuis wonen niet langer gaat, vinden we dat er 
binnen 3 weken een goed alternatief beschikbaar moet zijn. Thuiszorg wordt binnen 1 week geregeld. 
Wij zijn voorstander van het persoonsgebonden budget en willen dat alle Utrechters zelf regie kunnen 
voeren op hun zorg en ondersteuning. Hiermee is de kans groter dat ze zorg krijgen die past bij hun 
wensen.

De zorgbehoevende en de zorgvraag staan centraal. We ondersteunen cliëntenorganisaties die de 
geleverde zorg en ondersteuning kritisch volgen. We vragen zorg- en welzijnsorganisaties jaarlijks te 
rapporteren over de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning en de tevredenheid van cliënten. 
Daarbij vinden we het verbeteren van de toegankelijkheid tot geestelijke gezondheidszorg belangrijk. 
We moedigen daarom ontwikkelingen die de wachtlijsten voor de geestelijke gezondheidszorg helpen 
terugdringen actief aan.

Zorgen voor onze mantelzorgers
Veel mensen zorgen vrijwillig voor een naaste die ziek is of ondersteuning nodig heeft. We zorgen 
voor een centrale plek waar deze mantelzorgers terecht kunnen met vragen. Welzijnsorganisaties 
onderhouden contact met mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. We willen dat mantelzorgers 
gemakkelijk een (extra) parkeervergunning kunnen krijgen voor zowel hun eigen adres als hun zorgadres.  

We kijken naar elkaar om
We willen dat de gemeente verenigingen, sportclubs en buurtorganisaties informeert hoe zij jongeren 
herkennen die zorg of hulp nodig hebben. Ook moet er een herkenbaar lokaal meldpunt zijn waar zij 
vervolgens contact mee kunnen opnemen. 

Daarnaast willen we dat alle wijken beschikken over voldoende AED’s (hartstarters) om mensen te 
kunnen reanimeren. Momenteel is er een tekort in Overvecht, Lombok, Hoograven en Kanaleneiland. 

Thuis kunnen blijven wonen
Utrechters blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het 
bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar 
kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.

Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het bijdraagt aan 
langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met woningbouwcorporaties om bestaande 
woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen voor 
ouderen en mensen met een beperking.
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Gezonde levensstijl 
De keuze op het gebied van levensstijl willen we aan de Utrechters zelf laten. Inwoners moeten zelf 
kunnen bepalen hoe zij leven, het is daarbij wel belangrijk dat zij een overwogen keuze kunnen maken, 
daarom zet de VVD in op voorlichting.

Ieder kind verdient een gezonde toekomst. Daarom is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd 
weten wat gezond bewegen en eten is. Wij willen stimuleren dat scholen en sportverenigingen 
hierin samen optrekken. Zodat kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met veel 
verschillende sporten.

Voldoende (zelfstandige) woonvormen
We willen meer zelfstandige woonvormen met begeleiding organiseren. Op deze manier kunnen 
voormalig dak- en thuislozen en mensen met middelen- en/of psychische problematiek eerder hun plek 
in de samenleving terugvinden. Uiteindelijk willen zij ook gewoon weer meedoen in Utrecht. Nu hebben 
zij vaak moeite met het vinden van geschikte woonruimte en hierdoor blijven zij langer in een instelling 
wonen dan nodig. 

Het huidige aanbod aan opvangplekken en woonvormen schiet tekort, zowel in aantal als in differentiatie 
naar de mate van ondersteuning. De afspraken over voldoende (zelfstandige) woonvormen maken we 
samen met de regio zodat mensen die een beroep doen om deze ondersteuning zo dicht mogelijk in 
hun eigen vertrouwde omgeving terecht kunnen.

Bij bestaande en nieuwe opvanglocaties hebben we oog voor de belangen van omwonenden. We 
verwachten van aanbieders van maatschappelijke opvang dat ze investeren in de contacten met 
omwonenden en ingrijpen bij overlast. 
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Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we 
fi tter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat 
sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport 
in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat.  

Breedtesport
Wij willen dat sport voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk is. Dat bekent dat met de groei van 
Utrecht ook het sportaanbod meegroeit. Veel sportverenigingen kennen lange wachtlijsten, dat is 
onwenselijk en daar gaan we wat aan doen. Daarom willen we investeren in voldoende sportvelden en 
sportaccommodaties. Buitensport is een aandachtspunt bij het ontwerpen van nieuwe woonwijken, 
herontwikkeling van gebieden en bij groot onderhoud van gebieden. Daarnaast willen wij dat er een 
roeibaan komt in Rijnenburg. 

Sport moet ook toegankelijk zijn voor senioren en mensen met een beperking. Om senioren voldoende 
te laten bewegen, zorgen we voor wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden.  De verdeling van 
het aantal en type sportverenigingen over de gemeente kan beter. Daar moet de gemeente werk van 
maken. We willen dat zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, in de buurt kunnen sporten.

De VVD maakt zich hard voor meer zwemwater in Utrecht. Daarom willen we dat bij het nieuwe zwembad 
in het Maximapark Noord ook buitenbaden worden gerealiseerd. 

Topsport
Wij zijn trots op haar topsporters en wil dat de gemeente waar mogelijk de topsport faciliteert. Grote 
sportevenementen zoals de Tour de France, de Vuelta, het EK Vrouwenvoetbal en het WK Hockey zijn 
op vele wijzen een grote aanwinst voor Utrecht. Ze zijn goed voor de Utrechtse economie en leuk voor 
de inwoners. Wij zien dan ook graag dat grote sportevenementen naar Utrecht worden gehaald. Dit is 
niet alleen een goede stimulans voor de stad, maar zorgt ervoor dat meer kinderen zich aanmelden om 
te gaan sporten. Het geld wat aan dit soort evenementen besteed wordt zo efficiënt mogelijk ingezet. 

Sportvoorzieningen
Sportvoorzieningen moeten van hoge kwaliteit zijn. Goed onderhouden velden, goede materialen, 
nette kleedkamers en een fi jn clubgebouw. We willen een zo hoog mogelijke bezettingsgraad van 
sportvoorzieningen. Als meerdere verenigingen een voorziening gebruiken dan coördineert de 
gemeente, om een optimale bezetting te vinden. Dit gebeurt op basis van feitelijke behoefte en niet 
op basis van historische aanspraken. Ook willen wij langere openingstijden van sportvoorzieningen, 
namelijk 7 dagen per week, 16 uur per dag. Waar het kan, zetten we sportvoorzieningen zoveel mogelijk 
in voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk Utrechters gebruik maken van de faciliteiten. 
Ook zorgen we ervoor dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties.   Het 
is belangrijk dat sporters in de buitenlucht rekening met elkaar houden, de openbare ruimte is van 
iedereen. Het moet niet zo zijn dat kinderen uit het park worden weggestuurd voor een bootcamp les. 

Roeien
Roeien hoort bij een studentenstad als Utrecht. De VVD wil dat Merwedekanaal beschikbaar blijft als 
roeilocatie. Ook willen we dat de gemeente bij het aanleggen van bruggen rekening houdt met het 
feit dat het de Utrechtse roeilocatie is. In polder Rijnenburg leggen we, naast een woonwijk, ook een 
roeibaan aan.
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Bouwen aan ons Utrecht waar je kunt ontspannen

Als Utrecht nog niet zou bestaan, dan zou je Utrecht wel willen bedenken. Een mooie 
historische gemeente die alles heeft: cultuur, evenementen veel horeca, maar ook groen 
en een goed winkelaanbod. Een dynamische gemeente met ook de nodige mogelijkheden 
om tot rust te komen. Utrecht is de ideale plek om je vrije tijd door te brengen. Of je nu 
uit Utrecht komt of uit een ander deel van Nederland. Ook buitenlandse toeristen weten 
Utrecht steeds meer te vinden. Utrecht heeft een bloeiende culturele sector met poppodia, 
musea en evenementen. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Daarom is het belangrijk 
om oog te houden voor al het moois dat de Utrechtse culturele sector ons te bieden heeft.

Cultuur 
Wij willen culturele evenementen en voorzieningen verspreiden over de gehele stad. Cultuur is namelijk 
voor iedereen en niet alleen voor binnenstadbewoners. Zeker in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern kan 
het aanbod omhoog. We vinden het belangrijk dat cultuurinstellingen die subsidie ontvangen hun aanbod 
interessant en toegankelijk maken voor een breed publiek. Daarom willen we dat ondernemerschap 
een belangrijke rol heeft bij het beoordelen van subsidieaanvragen. Een eigen inkomstenstroom is 
een randvoorwaarde om subsidie te ontvangen. Cultuursubsidie mag niet zorgen voor oneerlijke 
concurrentie. De subsidie voor fi lmtheater ’t Hoogt willen we daarom beëindigen. 

De VVD is in het bijzonder trots op cultuurinstellingen die Utrecht (inter)nationaal op de kaart zetten en 
waar bezoekers uit binnen- en buitenland naartoe komen. Naast onze grote musea zijn dat onder andere 
TivoliVredenburg, het Nederlandse Kamerkoor en het Liszt festival. Die zorgen ook voor hoogwaardig 
toerisme, waar de hele Utrechtse economie van profi teert. We willen daarom dat de Economic Board 
Utrecht (EBU) ook aandacht heeft voor Utrechtse culturele instellingen die op internationale tournee 
gaan of connecties hebben in gebieden waar de EBU op handelsmissie gaat. 

Horeca
De Utrechtse horeca heeft een bijzondere plek in ons hart. Zij zorgen voor levendigheid in de stad en 
leveren een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid voor veel Utrechters. De Utrechtse horeca is 
een belangrijke ambassadeur voor een gastvrije stad. We stimuleren en ondersteunen de vestiging van 
horeca in de wijken, in het bijzonder in nieuwe buurten zoals in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. In de 
Binnenstad hebben we oog voor de balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Uitbreiding van horeca 
in de Binnenstad is mogelijk onder voorwaarden. We vragen van horecaondernemers te investeren in 
goede contacten met omwonenden, zodat er bij overlast snel kan worden opgetreden. 

De VVD wil dat de gemeente gastvrij is richting horeca-ondernemers, dat regels worden versoepeld 
waar mogelijk en vergunningsaanvragen snel en eenvoudig in behandeling worden genomen. In de 
komende periode willen we het Ontwikkelkader Horeca Utrecht actualiseren en het vergunningstelsel 
(inclusief leges) tegen het licht houden. 

Grote evenementen 
Wij willen dat de gemeente ervoor zorgt dat er meer (grote) evenementen in Utrecht komen. Dit vergroot 
het aantal bezoekers en stimuleert de economische slagkracht van de culturele sector. Wel vinden we 
het belangrijk dat evenementen goed verspreid worden over de hele gemeente en dat de geluideisen 
worden nageleefd. Dit om te voorkomen dat er overlast is voor omwonenden. Het organiseren van 
evenementen moet niet stuiten op een berg bureaucratie. Er komt een (digitaal) evenementenloket 
zodat de vergunningverlening eenvoudiger wordt. 

Recreëren en rust 
Utrecht kent prachtige parken en recreatiegebieden. Wij vinden het belangrijk dat het fi jn blijft om 
hier te ontspannen. De parken en recreatiegebieden moeten daarom schoon blijven en overlast moet 
worden bestreden. Voor alledaagse ontspanning is het daarnaast belangrijk om bij de inrichting en 
doorontwikkeling van wijken rekening te houden met genoeg groen en/of recreatie in de buurt, passend 
bij de wijk.
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Zichtbare geschiedenis
We koesteren de vele monumenten en de beschermde dorps- en stadsgezichten. Zij maken Utrecht 
aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Daarom gaan we door met het zichtbaar maken van de 
geschiedenis van onze gemeente. Dat geldt voor projecten als DOMunder, maar ook voor het zichtbaarder 
maken van de belangrijke rol die Utrecht heeft gespeeld in het ontstaan van de Nederlandse staat. Ook 
geven we in 2022 extra aandacht aan de viering van 900 jaar Utrecht. 

Gastvrij voor toeristen
Utrecht heeft allure en trekt toeristen uit binnen- en buitenland. De inkomsten uit toerisme kunnen we 
investeren in onze stad. Daar zijn we blij mee, maar uiteraard willen we niet dat de stad wordt overgenomen 
door het toerisme. Wij willen dat de gemeente zorgt dat er voldoende hotels en andere voorzieningen 
zijn voor toeristen. Dat kan breder dan alleen rondom het centraal station, maar bijvoorbeeld ook bij 
andere OV-knooppunten zoals Leidsche Rijn. 
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Bouwen aan ons Utrecht waar je kunt vertrouwen op het bestuur

De VVD wil een stadsbestuur dat werkt voor haar bewoners. Dit vraagt om een sterke 
lokale overheid die tegelijkertijd ruimte biedt voor en vertrouwen heeft in bewoners, 
ondernemers en hun initiatieven. Dit willen we terug laten komen in de wijze waarop de 
stad wordt bestuurd en hoe we de dienstverlening van de gemeente inrichten. Daarbij 
staan de belangen van Utrechters altijd centraal en zetten we ons actief in voor de belangen 
Utrecht: regionaal, landelijk en op Europees niveau. 

De gemeenteraad 
De VVD wil een coalitieakkoord op hoofdlijnen, waarin afspraken worden gemaakt over de grootste 
opgaven waar onze gemeente voor staat, de hoofdlijnen van beleid en de fi nanciële spelregels. De raad 
heeft de regie over de (in)formatie en wijst de (in)formateur aan. De (in)formateur doet openbaar verslag 
van de bevindingen aan de raad en deze wordt in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over 
het vervolg.

De controlerende taak van de raad wordt versterkt door de uitbreiding van het budget voor de 
Rekenkamer. Van alle college- en raadsvoorstellen worden de fi nanciële consequenties expliciet in 
beeld gebracht. 

We willen dat Utrecht vooroploopt met open overheidsdata. We gaan beroepen op de WOB sneller 
afhandelen en maken daar capaciteit voor vrij. Daarnaast is het voor de transparantie richting inwoners 
belangrijk slechts geheimhouding op stukken te leggen indien daar een wettelijke grond voor is. Wij 
gaan er daarom streng op toezien dat de standaard “openbaar, tenzij” gehanteerd wordt. We streven 
naar mediation bij langslepende conflicten met bewoners en organisaties. 

De raad stelt jaarlijks de fi nanciële kaders vast en krijgt via de Voorjaarsnota en de bestedings- en 
dekkingsvoorstellen de mogelijkheid om bij te sturen. Het college doet enkel beleidsarme bestedings- 
en dekkingsvoorstellen. Beleidswijzigingen worden expliciet aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

We vragen de stad om meer inbreng bij nieuwe beleidsvoornemens. Dit doen we onder andere via 
de inzet van online participatie en het actief opzoeken van bewoners. Daarvoor introduceren we een 
platform voor internetconsultatie.

De buurt bepaalt
Bij ruimtelijke ontwikkelingen die geen buurtoverstijgend karakter hebben, zoals de keuze van bestrating 
en de inrichting van de openbare ruimte, kiest de buurt zelf de gewenste uitwerking. Deze buurtvariant 
wordt altijd op volwaardige wijze uitgewerkt in de ruimtelijke plannen en als voorkeursvariant naar 
college en raad gebracht.

Met de regiogemeenten, provincie en het Rijk
De opgaven van Utrecht reiken verder dan onze gemeentegrenzen alleen. We werken actief samen met 
de regiogemeenten en de provincie om onze doelen te bereiken. Denk daarbij aan de energietransitie, 
woningbouw en maatschappelijke opvang. We lobbyen actief om de Utrechtse opgaven, samen met de 
G4, op de agenda van het kabinet en de Tweede Kamer te krijgen.

Toegankelijkheid
Wij willen een dienstbare gemeente die toegankelijk is voor Utrechters. Een gemeente die helder 
communiceert en Utrechters oprecht betrekt bij vraagstukken. Een gemeente die gebruik maakt 
van digitale middelen, maar ook Utrechters met minder digitale vaardigheden bereikt. Gemeentelijke 
maatregelen moeten praktisch en neutraal uitgelegd worden aan inwoners en ondernemers.

Geen verkeerd loket
Utrechters moeten met vragen of signalen meer welkom zijn bij de gemeente. We willen dat het bij de 
gemeente altijd mogelijk is een persoon te spreken, als mensen digitaal de weg niet kunnen vinden. 
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Informatie die iedereen bereikt 
Met het verdwijnen van het Stadsblad is een papieren informatiebron voor gemeentelijke bekendmakingen 
weggevallen. Alle verplichte bekendmakingen zijn wel terug te vinden op de website van de overheid. 
Wij vinden het belangrijk dat gemeentelijke informatie goed toegankelijk blijft en wil dan ook dat de 
gemeente het bereik van deze informatie onderzoekt. 

Draagvlak
De gemeente heeft de afgelopen jaren de inspraak rondom verkeerssituaties te vaak genegeerd. 
Bekende voorbeelden zijn de Maliebaan en de inrichting van het Ledig Erf.  Wij vinden dat de gemeente 
inspraak van bewoners en ondernemers serieus moet nemen. Dat betekent ook dat de gemeente 
goed moet uitleggen waarom zij van inspraak afwijkt. Er worden geen maatschappelijke experimenten 
uitgevoerd als daar geen draagvlak voor is onder de inwoners en ondernemers in de buurt. 

We willen dat de gemeente actief openstaat voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Dat is 
meer dan het zogenaamde recht om uit te dagen. Wij willen dat de gemeente samen met betrokken 
bewoners en ondernemers een probleem in de stad benoemt, waarna bewoners en ondernemers een 
initiatief kunnen bedenken om dat op te lossen.

Digitale dienstverlening
Digitalisering maakt dienstverlening van de gemeente voor veel inwoners en ondernemers makkelijker. 
De ICT van de gemeente moet veilig zijn en goed beschermd zijn tegen hackers. De digitale organisatie 
van de gemeente mag niet verouderd zijn. Wij willen daarom dat de gemeente nauw samenwerkt met 
bedrijven en instellingen in de regio. Bij de inzet van ICT wordt door de gemeente een ethisch kader 
gehanteerd. Naar het voorbeeld van Amsterdam en Rotterdam plaatst de gemeente een algoritmeregister 
online. We verwelkomen nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie en blockchain en brengen 
per toepassing de gevolgen voor privacy en (cyber-)veiligheid in beeld.

Wij willen dat alle Utrechters kunnen meedoen. Inwoners met minder digitale vaardigheden kunnen 
vanuit wijkleerorganisaties of bibliotheken door scholieren en studenten worden ondersteund. 

Opgavegericht werken
We willen dat de gemeente oog heeft voor maatschappelijke opgaven en kansen. Dat betekent dat de 
gemeente kijkt naar wat er speelt in de stad en daar iets mee doet. Zo voorkom je onnodige regels voor 
bewoners en ondernemers. Een maatschappelijke opgave is vaak complex en niet toe te wijzen aan één 
afdeling binnen de gemeente. Daarom willen we dat de gemeentelijke organisatie meer opgavegericht 
gaat werken. We willen daarvoor een interne flexpool oprichten met projectmedewerkers. Zij krijgen de 
bevoegdheid om kennis en kunde binnen de gehele gemeentelijke organisatie te benutten. 

Financiën
We willen een gemeente waarin de lasten voor bewoners en ondernemers laag zijn en waar de gemeente 
zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaat. We geven niet meer uit dan nodig is en beoordelen alle 
uitgaven op efficiency en effectiviteit. We verlagen de administratieve lastendruk voor bewoners en 
ondernemers. Als de gemeente moet bezuinigen kijken we eerst kritisch naar de eigen gemeentelijke 
taken en subsidies.

De gemeentelijke verantwoording over besteding van budgetten en behaalde resultaten moet 
inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers. Dat betekent in toegankelijke taal en prominent op de 
gemeentelijke website. Het gaat immers om de besteding van ons gezamenlijke geld. De gemeente 
heeft weinig mogelijkheden om belasting te heffen. De Utrechters mogen daar echter niet de dupe van 
worden. We verhogen de OZB (onroerendezaakbelasting) de komende vier jaar niet en we schaffen de 
precariobelasting (belasting op het gebruik van openbare grond) en hondenbelasting af. De jaarlijkse 
groei van andere lokale belastingen en heffingen bedraagt maximaal de inflatie.
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