
 

  



 

 
 
 

Utrecht is toe aan een nieuwe agenda.  
Een nieuw verhaal. De huidige begroting en het 
collegebeleid geven geen richting voor de stad. Dat leidt tot 
ondoordachte keuzes, versnipperd beleid en 
onduidelijkheid over wat inwoners, ondernemers en 
organisaties van ons mogen verwachten. 
 
Het verhaal van Utrecht moet een verhaal zijn van de 
samenleving, gedragen door onze inwoners en 
ondernemers. In al hun samenwerkingsverbanden, 
verenigingen, clubs en stichtingen zit de gezamenlijke 
kracht van onze stad. Die moeten we zoveel mogelijk 
ondersteunen en aanmoedigen. 
 
Een verhaal ook dat aansluit bij grote trends en opgaven 
voor onze stad, met uitvoerbare oplossingen in de 
volkshuisvesting, in de (ouderen)zorg en op het gebied van 
veiligheid.  
 
Dat betekent dat we minder energie en geld moeten 
investeren in die zaken waar niemand in onze gemeente op 
zit te wachten. Dan komen we tot een gemeente die 
begrijpelijk en herkenbaar is voor onze inwoners. Een 
gemeente die de menselijke maat zoekt in alle buurten en 
wijken.  
 
Het CDA zet zich in voor zulk beleid. Bij de begroting voor 
2020 laten we concreet zien welke stappen we daarvoor 
snel kunnen zetten om daar invulling aan te geven. Dat 
doen we met tien voorstellen, die direct uitgevoerd kunnen 
worden en samen een financieel sluitend pakket vormen.    



 

 
Maak een nieuwe start, 
luister naar bewoners 
 

Stop met het Zandpad en herinrichting Maliebaan 
 

De gemeente steekt veel energie en geld in projecten waar 
weinig mensen echt op zitten te wachten. Ze slepen jaren 
voort, kosten veel ambtelijke capaciteit. Dat is niet uit te 
leggen aan inwoners die zien dat er bezuinigd wordt.  Beter 
een heldere keuze dan nog jaren daarmee door te modderen. 
   

Schrap de bezuinigingen die ten koste gaan van de 
leefbaarheid en het ondersteunen van de 
samenleving 

 
Het bezuinigingspakket(je) van het college bevat goede 
oplossingen en keuzes, maar ook heel veel onbegrijpelijke 
voorstellen. Het CDA vindt dat juist middelen die direct 
gevoeld worden door inwoners in onze stad voorkomen 
moeten worden. We snijden daarom juist niet in sport, 
graffitibestrijding en bewoners- en huurdersparticipatie. 
 

Investeer in veiligheid op de Waterlinieweg en de 
Amazonedreef en ga per direct aan de slag met 
bijvoorbeeld de Straatweg en de 
Oudenoord/Kaatstraat. 

 
Er zijn veel projecten waar de oplossing al duidelijk is, maar 
die nu vertragen omdat de coalitie en het college er geen 
prioriteit aan geven. Door daar wél op door te pakken laat de 
gemeente ook concreet zien dat er geluisterd wordt. 
  



 

 
 
Ga voor de bestaande 
maatschappelijke kracht 
 
 

Ondersteun kleine ondernemers en winkelgebieden 
Ondernemerschap versterkt de samenleving. Kleine winkeliers 
zijn dragers van hun lokale gemeenschap en vormen een 
belangrijke voorziening in de buurt. Deze winkelgebieden en 
winkelstraten zijn gebaat bij ondersteuning en laagdrempelig 
contact met de gemeente. Dat kost geld, maar levert veel op 
voor de stad. 
 

Ondersteun verenigingen  
Het CDA heeft in oktober een verbeterplan gepresenteerd 
voor de ondersteuning van verenigingen. Onze inwoners zijn 
georganiseerd en verbonden door honderden verenigingen in 
de stad. Door drempels weg te nemen, door ondersteuning en 
advies kunnen we die kracht in de stad verder ontwikkelen. 

 

Investeer in taalonderwijs 
Alles begint met taal. Meedoen in de samenleving en op de 
arbeidsmarkt is heel veel makkelijker als je goed Nederlands 
spreekt. Gelukkig zijn er al veel (vrijwilligers)organisaties mee 
bezig, maar er is meer inzet nodig, zowel voor mensen in de 
bijstand als voor nieuwkomers in de inburgering. We 
ondersteunen daarom organisaties die zich daarmee 
bezighouden. 
 
  



 

 
Ga voor de menselijke maat,  
begin in de buurt 
 

Meer ogen op straat 
Veel inwoners maken zich zorgen over veiligheid in de buurt. 
Door het Zandpad te schrappen blijft veel politiecapaciteit voor 
andere prioriteiten. We vinden dat de gemeente zelf ook moet 
leveren, door extra te investeren in toezicht en handhaving op 
straat. Dat kan met eigen toezichthouders, maar ook door 
veiligheidsvrijwilligers verder te ondersteunen. 
 

Ondersteun inwoners die participeren en plannen 
hebben, investeer in wijkbureaus en budgetten 

De instrumenten die de gemeente heeft om actieve inwoners 
te ondersteunen worden al jaren uitgekleed. Het initiatieven-
fonds is de afgelopen jaren ongeveer gehalveerd en de 
middelen voor wijkraden (of wijkplatforms) worden 
weggesneden. Hiermee verdwijnt een laagdrempelige manier 
om nieuwe ideeën en plannen snel uitgevoerd te krijgen. 
Buurtgericht (samen)werken begint in de wijkbureaus. Daar 
moet snel meer op geïnvesteerd worden. 
 

Ondersteun kleine evenementen, geen grote. 
Het evenementenbeleid heeft een verkeerde focus. 
Evenementen zijn geen doel op zich, maar moeten bijdragen 
aan levendigheid voor de inwoners. Kleine evenementen 
geven we graag een zetje in de rug, maar groei is geen doel! 
 

Zorg voor de openbare ruimte 
De openbare ruimte bepaalt in belangrijke mate wat mensen 
van hun buurt vinden. Graffitibestrijding draagt daaraan bij, net 
als ruimte voor eigen initiatieven via het initiatievenfonds. 

 



 

Investeringen 2020 2021 2022 2023 Structureel 
      

Verenigingsondersteuning 500 500 500 500 500 
Ondersteunen ondernemers 750 750 500 500 500 
Veiligheid, toezicht en handhaving 500 1.000 1.000 1.000 1.000 
Taalonderwijs 500 750 750 750 750 
Buurtgericht werken, steun wijkbureaus 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Herinrichting Amazonedreef 750     
Vangrails waterlinieweg 250     
Zwembad LR Centrum  3.000 3.000 3.000 3.000 
Schrappen bezuinigingsmaatregelen      
- Atletiekbaan Amaliapark  65 65 65 65 
- Graffitibestrijding  40 40 40 40 
- wijkbudgetten  200 200 200 200 
- huwelijkstarieven  70 70 70 70 
- Initiatievenfonds  300 300 300 300 
- Huurdersparticipatie  50 50 50 50 
- kernwinkelgebied, museumkwartier   250 250 250 
- Innovatiebudget buurtteams  200 400 400 400 
- investeringen sport  100 100 100 100 

      
Totaal investeringen 5.250 9.025 9.225 9.225 9.225 



 

 

Besparingen 2020 2021 2022 2023 Structureel 
      

Maliebaan niet aanpassen 1.500     
Zandpad stoppen 700 700 700 700 700 
Aanpak fraude en wanbetaling 100 200 200 200 200 
Kritischer op cultuursubsidies  2.000 2.000 2.000 2.000 
Korting re-integratiebeleid 1.000 1.500 2.000 2.000 2.000 
Verzekeringen efficiënter afsluiten  350 350 350 350 
Evenementenfonds halveren 150 150 150   
Fonds mismatch korten 500 500 500   
Ecosysteem voor starters en groeiers 750 750 500 500 500 
Culturele trekker LR Centrum  3.500 3.500 3.500 3.500 
Uitbreiding B&W 320 320 180   
      
Totaal begrotingsruimte 5.020 9.970 10.080 9.250 9.250 
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