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Voor u ligt het verkiezingsprogramma
2022-2026 van het CDA Gemeente Utrecht:
de stad Utrecht, Vleuten, De Meern en
Leidsche Rijn. Wij willen als CDA Utrecht
opkomen voor al onze inwoners, en vooral voor diegenen die (allemaal op hun eigen manier) de verbintenis aangaan met
Utrecht: of je hier nu geboren en getogen
bent, komt om te studeren, om te werken, om samen te wonen, een gezin te
beginnen, van je oude dag wilt genieten
en alles daar tussenin. We vinden dat het
meer moet gaan om “wij” in plaats van “ik”,
waarbij iedereen zich inzet om de kansen
van een ander te vergroten. Je neemt
verantwoordelijkheid voor je omgeving.
De gemeenschapszin in Utrecht willen we
versterken, iets waar we in deze tijden van
COVID-19 (corona) allemaal enorm naar uitkijken. Met de viering van Utrecht 900 jaar
komen er weer mooie momenten aan.
Onze stad beschikt over kwaliteiten die we
willen behouden, of het nu gaat om de monumentale waarden, de Oudegracht, onze
lokale winkeliers en horeca of sociale netwerken en verenigingen die zorgen voor
ontmoeting en veel gezelligheid in onze
(volks)buurten. Utrecht is een plek waar je
je thuisvoelt. Mensen waarderen het dorpse
karakter van hun eigen buurt, terwijl ze te-

gelijkertijd beschikken over alle stedelijke
voorzieningen die vooral in de compacte
binnenstad zijn te vinden. Met een uurtje
wandelen langs de singel heb je het rondje
gemaakt. Een stad op mensenmaat!
Echter, er is wel iets aan de hand in Utrecht.
Veel mensen vinden geen betaalbaar huis.
Dit geldt zowel voor de student, de starter
als voor de mensen die een kindje krijgen
of de gescheiden ouder. Veel mensen in
Utrecht hebben het wél goed voor elkaar,
anderen (nog) niet. Ze zitten met een (studie)schuld, hebben een flexbaan zonder
perspectief of zitten vast in een vervelende situatie waar ze maar niet uitkomen. En
de ene wijk in Utrecht is een stuk prettiger,
veiliger én gezonder leven, dan de andere wijk. Die tweedeling langs verschillende
breuklijnen moeten we met elkaar tegengaan, wat past bij onze principes solidariteit en publieke gerechtigheid. Wij gaan
voor een solidaire, collectieve aanpak met
een sociaal gezicht. We zijn een brede
volkspartij die vanuit het midden met nuance te werk gaat en niet langs de zijlijn
staat te schreeuwen. We willen recht doen
aan hetgeen wat er echt speelt bij mensen.
We komen in actie tegen de polarisatie en
verharding in de samenleving (en politiek).
We kijken niet weg en spreken ons uit.

Samen de stad weer beter en mooier maken, daar gaat het om. Luisteren naar initiatiefnemers in onze gemeente en ook
kwetsbare groepen betrekken die niet
altijd vanuit zichzelf van zich laten horen.
Sommige partijen laten zaken op hun beloop vanuit de gedachte van “vrijheid,
blijheid”, maar de toenemende drukte in
Utrecht en bijhorende negatieve effecten
vragen erom dat we inwoners ook beschermen en de groei van de stad niet een doel
op zich mag zijn. We willen meehelpen aan
nieuwe oplossingen voor onze mobiliteit,

bedrijvigheid en huisvesting. We willen
bouwen aan de stad van de toekomst en
dit in goede banen leiden. We staan voor
een doordachte aanpak op het gebied van
betaalbaar wonen, duurzaamheid en sociale vraagstukken.
Namens CDA Utrecht hoop ik op uw steun
en enthousiasme te mogen rekenen, op 16
maart en alle andere dagen van het jaar.
Andersom beloven wij ons weer elke dag
voor u in te zetten.

inkels
Jantine Zw
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I.

Onze visie en
kernwaarden

Politiek is meer dan de optelsom van standpunten. Het gaat om de visie op de maatschappij,
en wat we met elkaar belangrijk vinden, hoe we met elkaar willen omgaan en wat ons raakt.
De samenleving voorop!
Het CDA stelt de samenleving voorop. Mensen zijn aan elkaar gegeven om goed voor elkaar te zorgen. We waarderen daarom de verschillende verbanden waarbinnen mensen
samenleven en samenwerken, zoals gezinnen, clubs en verenigingen, (informele) zorg- en
welzijnsnetwerken en de LHBTIQ+ gemeenschap en religieuze gemeenschappen zoals kerken of moskeeën. Dit zorgt voor verbinding in de samenleving en een stad op mensenmaat.
De gemeente heeft als belangrijkste taak om te zorgen dat de basis, zoals participatie voor
iedereen, financiën en veiligheid, op orde zijn. Daarbij erkent zij het belang van de genoemde collectieven en wil zij de samenleving de ruimte geven. Waar nodig faciliteert
de overheid maatschappelijke verbanden en worden zij ondersteund met subsidies. Een
mooiere samenleving maak je samen. Voor ons is van belang dat bewoners werkelijk
inspraak krijgen. Het CDA Utrecht staat voor een overheid die initiatieven van mensen
omarmt en aanvoelt wat er leeft in de stad, om dat vervolgens ook te vertalen naar de
besluitvorming.
Van ratrace naar relaties
We hebben een nieuwe cultuur nodig van relaties: betrokkenheid, openheid, met oog
voor risico’s – en dus ook voor falen – én voor kansen om weer op te krabbelen, terwijl we
elkaar vasthouden. Daar horen rechten én plichten bij.
Gemeenschappelijk huis, sterk in relatie tot elkaar
Mensen hebben veel meer overeenkomsten dan verschillen. We hebben allemaal voeding,
onderdak, aandacht en liefde nodig. En dat blijft ons hele leven zo, het vormt de basis
om onszelf te worden, onszelf te verwezenlijken, thuis en in de maatschappij. Voor die
zelfverwerkelijking is ontwikkeling in de zin van vorming en onderwijs wezenlijk. Daarom
stimuleren wij een onderwijssysteem op de basisschool waar ieder kind tot zijn recht komt
(zie verderop in dit programma). Dit is belang om een autonoom leven te kunnen gaan
leiden en dienstbaar te kunnen zijn, binnenshuis en buitenshuis, op het werk, in het
verenigingsleven.
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Tegelijkertijd geloven wij erin dat mensen elkaar nodig hebben, dat we een beter mens
worden dankzij de mensen om ons heen en dat we de beste versie van onszelf worden in
relatie tot anderen. Dit is een christendemocratisch uitgangspunt waar wij voor staan. Wij
denken dus niet zozeer in een onderlinge strijd en we doen onszelf tekort als we onszelf
alleen maar een rol van slachtoffer toedichten die alleen maar rechten heeft. We hebben
juist een gezamenlijke verantwoordelijkheid en taak om een steentje bij te dragen aan een
mooiere wereld.

‘Het rijkere verhaal is nodig. Het verhaal waarin begrippen
als samenwerken, vertrouwen geven, waarderen en
verbinden centraal staan. Vanuit de politieke filosofie van
de christendemocratie wil dit verhaal klinken. Het verhaal
over de mens in zijn gemeenschap, over vrijheid in
gelijkwaardigheid en verantwoordelijk burgerschap.
Niet óf staat óf markt, niet óf jij óf ik, maar zij aan zij.’
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Van regelzucht naar burgerruimte
Maakbaarheid en controledwang zijn de dominante karaktertrekken van de moderne samenleving geworden. Als er iets fout gaat, roepen we meteen om een schuldige, komen er
regels, protocollen en procedures om alles nog beter in de hand te hebben en risico’s uit
te sluiten. Het gevolg is een wantrouwend toezichtcomplex met een schijn van veiligheid.
Dit vraagt om een cultuur waarin mensen, bedrijven en instellingen natuurlijk proberen om
de beste te zijn, niet voor het marktaandeel, maar zodat we er allemaal van kunnen leren.
Van winst naar brede welvaart
Maatschappelijk en economisch succes worden afgemeten in geld. Aandeelhouderswaarde vergroten is de mantra die wereldwijd de economische verhoudingen beheerst. Deze
maatstaf voor succes keert zich nu tegen ons. Maatschappelijk welzijn en persoonlijk
geluk staan onder druk. Gelukkig dient zich een tegenbeweging aan. De voorbeelden
daarvan zijn legio: de VN die duurzame ontwikkelingsdoelen vaststelt, jongeren die concrete resultaten verlangen in het tegengaan van klimaatverandering, bedrijven die ervoor
kiezen maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Globalisering, technologisering en
economisering vragen om een breder waardebegrip.
Christendemocratie voor een vitale stad!
Dankzij de grote diversiteit aan mensen zijn steden de broedplaatsen van creativiteit, inspiratie, innovatie en economische bedrijvigheid. Het zijn ook plekken waar zich maatschappelijke kansen én risico’s concentreren. Armoede komt in grote steden relatief meer
voor dan in de periferie. Veel mensen hebben geen toegang tot de arbeidsmarkt. Veel
steden lopen ook letterlijk vast: door files, vervuilde lucht en een tekort aan betaalbare
huizen. Voor het welzijn van mensen en de sociale samenhang in steden is een ander

beleid nodig. In een goed functionerende woningmarkt zijn de woningen betaalbaar en
divers en hebben mensen de keuze om op zichzelf te gaan wonen, een gezin te starten en
te verhuizen. Dat maakt steden vitaal en jeugdig. Die bloei geeft een impuls aan de economie en de cultuur en draagt bij aan de welvaart.

Het gaat ons in essentie om vier kernwaarden:
1. Rentmeesterschap. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties
voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Onze aarde hebben
we in bruikleen. We hebben het klimaat en het milieu beschermen.
2. Solidariteit. Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en
afhankelijk zijn.
3. Gespreide verantwoordelijkheid. Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken,
moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage
aan de samenleving. Samen werken we aan (toekomstige) uitdagingen.
4. Publieke gerechtigheid. Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare
voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. Een betrouwbare
overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er
ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn.
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2.

Een betrouwbare
overheid

Alle inwoners in onze gemeente moeten blind op de overheid kunnen vertrouwen. Een
overheid moet doen wat zij belooft en financieel en juridisch verantwoord besturen. Het
CDA Utrecht wil een gemeentebestuur dat keuzes durft te maken en daar eerlijk over is,
werkelijk naar inwoners luistert en mensen verantwoordelijkheid gunt. Kortom, een overheid die er voor de inwoner is. We staan voor een dienende overheid, waar de burger van
op aan kan. Dat vraagt ook om verantwoordelijke gemeenteraadsleden die het stadsbestuur kritisch controleren. De gemeentelijke organisatie moet voor zowel de politiek als
de inwoners en de media eenvoudig te controleren zijn. Openbaarheid van bestuur en
financiën inclusief een heldere verantwoording door bestuurders en ambtenaren, is een
belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van onze plaatselijke democratie.
De roep om een betrouwbare overheid klinkt de laatste jaren steeds luider, om het vertrouwen van de burger in de democratie te herstellen. Wij willen hier vorm aan geven
door er op toe te zien dat beleid ook echt goed wordt uitgevoerd en het niet alleen bij
symboolpolitiek en mooie woorden blijft.

2.1 Dichtbij en duidelijk zijn naar inwoners
Veel mensen zijn overdag aan het werk en willen graag ’s avonds hun zaken met de gemeente regelen. Veel vrijwilligers doen juist hun werk -waar vaak contact met de gemeente voor nodig is- in de avonduren. De gemeente Utrecht is dan slecht bereikbaar. Dat is
niet meer van deze tijd. Er moet één duidelijk gemeentelijk aanspreekpunt komen voor
burgers en vrijwilligers dat ook in de avonduren bereikbaar is. Het CDA Utrecht vindt het
belangrijk dat bij problemen over bijvoorbeeld uitkeringen en vergunningen inwoners terecht kunnen bij één loket. Ze mogen dus niet van het kastje naar de muur worden gestuurd of verzanden in een telefonisch of digitaal doolhof.
UIT DE BUURT: De gemeente kan een voorbeeld nemen aan de Rechtswinkel in Leidsche
Rijn, waar studenten en professionals mensen kosteloos van juridisch advies voorzien. Een
laagdrempelig loket in de buurt, dat aansluit bij ons idee van de menselijke maat.
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De gemeentelijke communicatie moet voor iedere burger te begrijpen zijn. Geen ambtelijk taalgebruik, jargon of lange zinnen, maar communicatie in begrijpelijke taal. De gemeente communiceert in het Nederlands. Bij onderwerpen of doelgroepen waar dat echt
nodig is, mag de gemeente ook in andere talen communiceren om mensen te bereiken.
Wij willen dat de gemeente periodiek gaat onderzoeken of de communicatie richting de
inwoners effectief is en blijft zoeken naar manieren om de communicatie te verbeteren.
Concreet:
• Contact met de gemeente moet laagdrempelig zijn. We willen ‘gezoek’ en onnodige
doorverwijzen voorkomen met duidelijke loketten en vaste aanspreekpunten/contactpersonen
• Het CDA wil dat Utrecht, net zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, een eigen
Ombudsman krijgt, die burgers die vastlopen in procedures verder kan helpen en problemen sneller kan ontdekken.
• De communicatie richting burgers moet duidelijker en begrijpelijker.

2.2 Burgerparticipatie: geen lege huls
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Het Cda vindt burgerparticipatie van groot belang voor de gemeente en haar inwoners.
De gemeente is er immers voor de burgers en niet andersom. Dit betekent dat burgerparticipatie voor ons geen ‘lege huls’ is: wij nemen de burger serieus. Wij zien graag dat burgers adviesrecht krijgen bij zaken die hen direct raken: de gemeenteraad en het college
zijn dan verplicht om dit burgeradvies mee te wegen in de besluitvorming. Op dit advies
moet ook beargumenteerd gereageerd worden door het college: burgeradvies kan niet
langer zomaar aan de kant geschoven worden. De mening van inwoners telt mee. Inwoners kunnen namelijk goed meedenken met besluiten en oplossingen, wat vaak ook leidt
tot meer draagvlak. Dit doen we bijvoorbeeld door buurtcommités bij de besluitvorming
te betrekken.Alle inwoners zijn immers samen verantwoordelijk.
Daarnaast moeten inwoners ook goed geïnformeerd worden over nieuwe projecten. Denk
hierbij aan duidelijke communicatie met brieven en e-mails, maar ook aan grote informatieborden bij (bouw)projecten. Het is hierbij van belang dat deze borden tijdig geplaatst
worden en niet pas als alle vergunningen al afgegeven zijn.
UIT DE BUURT: Het Moxy Hotel in Vaartsche Rijn is een voorbeeld van hoe het niet
moet. De buurt voelde zich overvallen door de bouw van het hotel. Buurtbewoners geven
aan dat ze graag tijdig een groot informatiebord hadden gezien, zodat ze eerder hun bezwaren en ideeën hadden kunnen communiceren.
Concreet:
• Er komen grote informatieborden ter plaatse bij ruimtelijke ontwikkelingen (zie ook 4.3).
• Burgers worden met adviesrecht beter betrokken bij besluitvorming.
• Maak hiervoor gebruik van digitale mogelijkheden, maar biedt ook altijd een offline optie.

2.3 Zorgvuldig met gemeentelijke financiën
Een belangrijk onderdeel van een deugdelijk bestuur zijn gezonde financiën, iets waar het
Cda uitdrukkelijk voor kiest. Dit houdt in dat plannen elke keer weer getoetst worden op
financiële haalbaarheid. Zo voorkomen we dat de kosten uit de pas gaan lopen. Ook dat
hoort bij verantwoord, fatsoenlijk en duurzaam beleid. Het geld is immers niet van de gemeente of het gemeentebestuur, maar van de burger. We willen daarom voor de Utrechtse samenleving zichtbaar maken wat er terechtkomt van de verschillende voorstellen en
plannen van de gemeente. Dit is niet altijd gemakkelijk: projecten komen steeds vaker tot
stand in samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en overheden. We blijven ons
ervoor inzetten dat we ook dan onze controlerende en kaderstellende taak volop kunnen
uitoefenen en dat bestuurders hun verantwoordelijkheid blijven nemen.Tegelijk zien ook
wij dat gemeenten vanuit het Rijk structureel te weinig geld ontvangen om alle taken
goed uit te kunnen voeren. Het Cda wil daarom dat de gemeente harder aan de bel trekt
bij het Rijk. Ook willen wij dat Utrecht zich aansluit bij de actiegroep ‘Raden in verzet’,
die pleit voor meer geld voor de gemeenten. Alleen samen kunnen we een vuist maken
richting de landelijke overheid.
Concreet:
• Het Cda kiest voor gezonde financiën: niet meer uitgeven dan er binnenkomt.
• Ook bij grotere projecten in samenwerkingsverbanden blijven wij het gemeentebestuur
controleren.
• Utrecht moet zich aansluiten bij ‘Raden in verzet’.
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3.

Een veilige
samenleving

De basis van een stad waar mensen zich prettig voelen en zich volledig kunnen ontplooien
is een veilige leefomgeving. Dit is in Utrecht helaas niet meer vanzelfsprekend. In bepaalde gebieden in de stad is sprake van structurele onveiligheid. Dit wordt soms veroorzaakt
doordat een reële analyse van de oorzaken ontbreekt of het huidige gemeentebestuur
politiek gevoelige zaken niet wil benoemen. Daarom is een stevigere aanpak belangrijk.
In de nieuwe raadsperiode zal het Cda zich blijven inzetten voor extra investeringen in
veiligheid en een gerichte handhaving door politie en gemeente.

3.1 Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid zijn een basisvoorwaarde voor prettig wonen en leven in de
stad. Ook het gevoel van veiligheid in wijken en straten is daarbij belangrijk. Daarom wil
Cda Utrecht dat de gemeente adequaat reageert op signalen en incidenten als autokraken, diefstal en inbraken die grote invloed hebben op het persoonlijk leven. Drugshandel
op de Utrechtse straten is aan de orde van de dag. De gemeente doet momenteel te
weinig om deze ontwikkeling tegen te gaan. De onwil om hard op te treden en de angst
om problemen bij hun naam te noemen heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat de
Utrechtse aanpak van straatcriminaliteit ernstig tekort schiet.
Het Cda wil daarom de komende jaren een duidelijkere aanpak van dergelijke criminaliteit
en aantastingen van de openbare orde. Overtreders moeten consequent aangepakt een
bestraft worden. Dit kan alleen als de politie en handhaving over voldoende bevoegdheden en mankracht beschikken.
Ook het bezoeken van een voetbalwedstrijd en het verblijven in het gebied op dat moment,
moet een leuke ervaring zijn zonder dreigend geweld van hooligans en andere onrustzaaiers.
AL BEREIKT: In de afgelopen periode hebben wij het initiatief genomen om in een aantal wijken het gebruik van lachgas (en de bijhorende overlast en milieuvervuiling ervan) in
de openbare ruimte te verbieden. Dit heeft steun gekregen van de meerderheid van de
gemeenteraad. Lachgas wordt verboden in alle wijken in Utrecht.

15

UIT DE BUURT: Politiebureau Leidsche Rijn. De wijk Leidsche Rijn heeft inmiddels de
omvang van de stad Leeuwarden aangenomen. Leidsche Rijn heeft een politiebureau dat
in de avond- en nachturen niet bemenst is. Dit zorgt ervoor dat de aanrijtijd bij het signaleren van crimineel gedrag in deze uren vaak te lang is. Denk bijvoorbeeld aan de recente
vernielingen in het Máximapark. Bewoners uit de wijk hebben al lang aangedrongen op
een permanente bemensing van dit bureau. Het Cda ondersteunt dit.
Cameratoezicht
Camera’s zijn een belangrijk hulpmiddel bij het handhaven openbare orde en de veiligheid
in de stad. Met de groei van de stad groeien ook het aantal veiligheidsincidenten. Het Cda
vindt dat het aantal openbare orde camera’s moet meegroeien en er voldoende ruimte
moet zijn om deze flexibel in te zetten. Daarnaast moet beter worden geluisterd naar
bewoners om het veiligheidsgevoel in de wijken te versterken met behulp van camera’s in
combinatie met andere passende maatregelen (een integrale aanpak, zoals ook gevraagd
wordt door de bewoners in onder andere de Geuzenwijk). De technische mogelijkheden
van camera’s moeten waar mogelijk worden benut (voorbeeld: gebruik van scanauto’s om
gestolen voertuigen te signaleren).
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Straatintimidatie
Helaas komt straatintimidatie in Utrecht nog te vaak voor. In 2019 bleek dat maar liefst 46%
van de Utrechters te maken krijgt met naroepen, nastaren of beledigende opmerkingen.
Dat vinden we onacceptabel. We vinden het onvoorstelbaar dat dit zo uit de hand heeft
kunnen lopen. Helaas zijn er voorbeelden van inwoners die mede door straatintimidatie
hebben besloten om uit hun wijk te verhuizen. Met name vrouwen, ouderen en LHBTI’ers
hebben hier last van. We zien hier een opdracht aan de gemeente om extra aandacht te
besteden aan straatintimidatie en de gevolgen hiervan.
Digitale veiligheid
De snelle digitale ontwikkelingen brengen nieuwe veiligheidsuitdagingen met zich mee.
Sociale media vormen steeds vaker een middel om rellen en adhoc demonstraties in de
stad te organiseren. De gemeente zorgt er, in samenwerking met politie, voor dat de online orde wordt gewaarborgd en staat in constant overleg met de G4-steden en het Rijk om
nieuwe ontwikkelingen voor te zijn.
Het Cda vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven in het op orde brengen
van de digitale veiligheid en omgang met persoonsgegevens. Daarnaast maakt de gemeente werk van digitale veiligheid voor inwoners en ondernemers door in te zetten op
bewustzijn en preventie.
Concreet:

• De Utrechtse politie moet preventief kunnen fouilleren bij risicokenmerken.
• Wij zijn groot voorstander van gebruik van de bodycam door boa’s en andere handhavers van de gemeente, die op een preventieve wijze werkt. Het beschermen van
onze handhavers is van groot belang.

• De gemeente ontwikkelt een actieplan straatintimidatie.
• Cameratoezicht is vooral maatwerk. Daarom moet de gemeente meer flexibiliteit bieden
richting politie en handhaving.
• Digitale criminaliteit blijft één van de prioriteiten in de gemeentelijke Veiligheidsagenda.
De gemeente start met een pilot digitale veiligheidsambassadeurs, die dichtbij mensen
staan.
• De gemeente zorgt voor voorlichting van ondernemers zodat risico’s als ransomeware,
phishing en identiteitsfraude worden geminimaliseerd.
• De gemeente richt een platform cybercriminaliteit in om het bewustzijn over dit onderwerp te versterken.

3.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit
		 en radicalisering
Utrecht staat voor grote veiligheidsuitdagingen. De gemeente heeft zich de afgelopen
jaren ontwikkeld tot een centrum van de internationale drugshandel. De gemeente heeft
hier de laatste jaren te weinig tegen opgetreden. De komende jaren moeten alle zeilen
worden bijgezet om drugscriminaliteit en ondermijning tegen te gaan. Dit vraagt om een
goed actieplan waarin repressie en preventie hand in hand gaan. Er moet geïnvesteerd
worden in de politie, maar ook in kwetsbare wijken en vertrouwen in de overheid. Meer
dan ooit wordt van inwoners gevraagd om burgerschap waar te maken en samen een lijn
te trekken tegen nieuwe vormen van criminaliteit.
Het probleem van drugscriminaliteit moet hard aangepakt worden. Geld dat door criminelen is verdiend met drugshandel moet geconfisceerd worden en geven we terug aan de
samenleving via een speciaal fonds. Om de drugscriminaliteit goed aan te kunnen pakken
is het belangrijk om samen te werken met het Openbaar Ministerie en andere grote steden die kampen met vergelijkbare problematiek.
Utrecht is daarnaast de ‘plofkraakhoofdstad’ van Nederland en speelt een belangrijke
rol in de Marengoprocessen, die door columnisten wel een ‘Utrechts onderonsje’ worden genoemd. Dit kunnen we niet tolereren. Een hardere aanpak van de onderwereld
is nodig. Het Cda zet daarom vol in op een uitbreiding van de opsporingsmogelijkheden
van de Utrechtse politie. Het tegengaan van zware criminaliteit en het veiliger maken
van Utrecht is wat ons betreft een van de belangrijkste speerpunten van de komende
jaren.
Tegelijkertijd is hard aanpakken alleen niet genoeg. Voorkomen is immers beter dan genezen en daarom zetten wij vol in op preventie. Jongeren die overlast veroorzaken worden
hard aangepakt, maar ook geholpen om weer op het rechte pad te komen. Hierbij worden
de ouders actief betrokken. Het Cda ziet graag dat de gemeente gebruik maakt van de
expertise en ervaring die in andere grote gemeenten al aanwezig is.

17

Ook radicalisering is een toenemend probleem in Utrecht. De tramaanslag van 18 maart
2019 staat ons nog allemaal scherp op het netvlies. Uit het onderzoek naar de aanslag
bleek dat de verschillende instanties in Utrecht niet voldoende met elkaar gecommuniceerd hebben. Dit moet beter. Het Cda Utrecht wil het daarom binnen de wettelijke mogelijkheden makkelijker maken voor instanties om gegevens van potentieel geradicaliseerde
personen uit te wisselen. De verantwoordelijkheid ligt echter niet alleen bij de gemeente
of de instanties: ook scholen, moskeeën, kerken en verenigingen hebben een signaalfunctie.
We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige stad.
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Concreet:
• Er komt een actieplan ondermijnende drugscriminaliteit waarmee effectief wordt ingegrepen in de Utrechtse onderwereld.
• Voorkomen is beter dan genezen. Via een gerichte preventiecampagne, waarbij we
ook de ouders betrekken, willen wij voorkomen dat Utrechtse jongeren in de criminaliteit belanden.
• Het Cda wil dat de Utrechtse politie en handhaving structureel meer capaciteit en opsporingsbevoegdheden krijgen.
• Middels een lik-op-stukbeleid wordt crimineel geld geconfisceerd en teruggegeven aan
de maatschappij. Hierbij wordt de Rotterdamse ‘patseraanpak’ als voorbeeld gebruikt.
• De gemeente organiseert jaarlijks een actie “Wapens uit de wijk” en zet steviger in op
bewustwording onder jongeren op de gevaren van wapens en wapenbezit.
• Wij willen dat de gemeente actief beleid gaat maken om het aantal coffeeshops in de
(binnen)stad te verminderen

3.3 Beschermen kwetsbare groepen
In Utrecht is geen plaats voor racisme, uitsluiting of andere vormen van discriminatie.
Helaas zijn er nog steeds groepen binnen de samenleving die in Utrecht regelmatig worden
lastiggevallen om hun afkomst, geaardheid of levensovertuiging, geloof en religie. Dit is
voor ons onacceptabel. Iedereen moet zich in onze stad vrij kunnen voelen om zichzelf te
kunnen zijn. Om dit te waarborgen wil het Cda dat haatzaaien en groepsbelediging sneller
en strenger bestraft wordt.
Een ander probleem is dat bepaalde groepen discriminatie ervaren bij sollicitaties. Wat
ons betreft ligt hier een taak van de gemeente om dit actief tegen te gaan. De gemeente
moet zelf het goede voorbeeld geven door op bepaalde functies laagdrempelig sollicitanten aannemen met het idee om na een halfjaar te bezien of het dienstverband een succes
is (‘open hiring’) en bedrijven en organisaties actief aan te sporen dit ook te doen.
Concreet:
• Het Cda wil alle vormen van discriminatie, uitsluiting en racisme, zoals antisemitisme,
islamofobie, homofobie etc. bestrijden. Het Cda wil dat de gemeente de samenwerking
zoekt met maatschappelijke stichtingen.
• De gemeente gaat meer werken met open hiring: zo geven we iedereen een eerlijke
kans.
• We stoppen met de uitrol van prostitutiezone het Nieuwe Zandpad. Het is niet de rol
van de gemeente om prostitutie op deze manier te faciliteren.
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4.

Prettig
wonen

Veel mensen lukt het momenteel niet om een huis te vinden in Utrecht. De nood is hoog
in iedere woningklasse. De wachttijd voor een sociale huurwoning is enorm en een betaalbaar alternatief is er nauwelijks. Ook koopwoningen zijn onbetaalbaar geworden in onze
stad. Daar moet nodig verandering in komen, want iedereen moet prettig en betaalbaar
kunnen wonen in Utrecht.
Het Cda Utrecht wil dat er voor iedereen een plek is in de stad, ongeacht leefsituatie of
financiële reserves. Gezinnen moeten in de stad kunnen blijven en starters verdienen een
eerlijke kans. Dat is helaas nog niet vanzelfsprekend. We moeten daarom zorgen voor
meer starterswoningen en (onzelfstandige) studentenwoningen en tegelijkertijd voor
huisvesting voor statushouders en maatschappelijke opvang.

4.1 Meer betaalbare, fatsoenlijke woningen
		 zijn hard nodig
Om woningen beschikbaar en betaalbaar te houden is doorstroming is van groot belang.
Als ouderen een beter passende woning weten te vinden in de eigen buurt, komen er
weer -vaak grotere- woningen voor anderen vrij. Ook is het van belang dat er doorstroom
vanuit de sociale huur plaatsvindt. Een deel van de mensen die nu in een sociale huurwoning woont, woont daar simpelweg omdat er geen alternatief voor hen is. Daarom zetten
wij in op het vergroten van het aanbod aan relatief goedkope huur- en koopwoningen in
het zogenaamde middensegment. De gemeentelijke ambitie om permanent 25% van de
woningvoorraad in deze categorie te laten vallen, blijft echter nog ver achter. Wij willen
dat er nu echt stappen worden gezet en daarom gaan wij vastleggen dat minimaal 35%
van alle nieuwbouwplannen moet bestaan uit zogenaamde ‘middenwoningen’. Door deze
woningen te koppelen aan inkomensgrenzen sturen we erop aan dat woningen voor de
juiste doelgroepen vrijkomen. Hier zijn we al mee bezig: Op initiatief van het Cda is er
werk gemaakt van een actieplan betaalbare koopwoningen en de zelfbewoningsplicht,
maatregelen die erop gericht zijn om de positie van woningzoekenden ten opzichte van
grote beleggers te verbeteren.

21

Naast het middensegment willen wij ons ook specifiek richten op gezinnen. Daarvoor zijn
in de eerste plaats meer geschikte gezinswoningen nodig. Daarom willen wij waar mogelijk vol inzetten op de bouw van eengezinswoningen, met ruimte voor een parkeerplaats
en een tuin. Voor gezinnen is het essentieel dat ze dicht bij belangrijke voorzieningen
zoals basisscholen, buitenschoolse opvangplekken, speeltuinen en sportvelden kunnen
wonen. Hiermee moet in de planning van nieuwe wijken rekening worden gehouden.
Ook veel studenten hebben moeite met het vinden van een fatsoenlijke en betaalbare
studentenkamer. Er moet daarom in Utrecht snel meer en betere studentenhuisvesting
ontwikkeld worden. Wij pleiten daarom voor nieuwe clusters studentenhuisvesting, naar
het voorbeeld van de studentencomplexen aan de Ina Boudier-Bakkerlaan en het Tuindorp-West Complex. De huurprijzen van studentenkamers stijgen sterk en huisjesmelkers
maken misbruik van de krappe woningmarkt om studenten uit te buiten. Het Cda wil dat
studenten gewezen worden op hun rechten als huurder en op het bestaan van het gemeentelijke Huurteam en de huurcommissie. De wettelijke positie van huurders is sterk,
maar dit moet meer bekendheid krijgen bij de studenten. Huurders hebben deze steun
nodig omdat zij vaak niet alleen een juridische procedure tegen hun huisbaas durven te
voeren. Studenten die in panden van huisjesmelkers wonen, hebben voortdurend te maken met intimidatie, achterstallig onderhoud en te hoge huren. Het Cda wil een keiharde
aanpak van huisjesmelkers en alle juridische mogelijkheden benutten om huisjesmelkers
uit Utrecht te laten verdwijnen.
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Al deze nieuwe woningen kunnen niet binnen de bestaande bebouwing gerealiseerd worden. Naast verdichting is het dus ook noodzakelijk om nieuwe wijken te ontwikkelen buiten de bebouwde kom. Het Cda is daarom groot voorstander van het ontwikkelen van een
nieuwe wijk in polder Rijnenburg.
Concreet:
• Breidt het middensegment aan huur- en koopwoningen uit, zodat mensen die niet in
aanmerking voor sociale huur maar ook niet vermogend genoeg zijn voor de vrije sector, een huis kunnen vinden in Utrecht. Dit alternatief bevordert ook de doorstroming
uit de sociale huur.
• Benut de wettelijke mogelijkheden van woningcorporaties om ook woningen in het
midden-segment te bouwen en te verhuren en stimuleer ontwikkelaars om ook betaalbare koop- en huurwoningen te bouwen door een streefpercentage op te nemen bij de
aanbesteding van nieuwbouwplannen.
• Realiseer een duurzame nieuwbouwwijk in polder Rijnenburg met betaalbare woningen.
• Ouderen moeten in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen, ook als ze een andere woning nodig hebben.
• Het Cda wil vol inzetten op het bouwen van eengezinswoningen
• Wij willen het minimaal én gemiddeld aantal vierkante meters van woningen bij nieuwbouwplannen beter reguleren, zodat er niet alleen kleine studio’s worden gebouwd.
• Transformeer kantoorpanden om aan de woningbehoefte te voldoen. Waar mogelijk

moeten daar appartementen of woningen voor bijvoorbeeld studenten of ouderen in
komen.
• Er moet meer studentenhuisvesting gerealiseerd worden en huisjesmelkers worden
wat ons betreft keihard aangepakt met herhaaldelijke, hoge boetes.
• De bestaande zelfbewoningsplicht voor koopwoningen -onder andere ingevoerd op
initiatief van het Cda- wordt uitgebreid naar bestaande bouw en hogere woningsegmenten. De grens van twee keer de Nationale Hypotheekgarantie wordt hierbij de
norm.

4.2 Benut en bescherm de bestaande woningvoorraad
Het Cda is groot voorstander van het woningdelen onder zogenaamde ‘vriendencontracten’ (friendscontracten), waarmee een aantal vrienden samen een woning kan huren.
Hiermee wordt een huis niet definitief gesplitst, maar kan wel worden ingespeeld op de
huidige vraag naar dit soort woningen. Wij willen het daarom makkelijker én goedkoper
maken om voor een woning een vergunning te verkrijgen om er met drie of vier vrienden
te wonen.
Tegelijkertijd moet de bestaande woningvoorraad beschermd worden tegen illegaal gebruik en omzetting van woonruimte zonder vergunning voor verhuur aan toeristen. We
zijn terughoudend in het splitsen van huizen (“verkamering”), gelet op leefbaarheid en
het aantal woningen voor gezinnen in de stad. Bovendien gaan verkamerde woningen die
daar eigenlijk niet geschikt voor zijn enorm ten koste van de leefbaarheid van straten en
is het woongenot in te kleine kamers natuurlijk ook niet optimaal.
Concreet:
• Het Cda is een groot voorstander van vernieuwende woonvormen en bescherming van
bestaande woongroepen. Denk hierbij aan woonzorgconcepten, meer mogelijkheden
voor tijdelijke (studenten)huisvesting, zelfbouw en coöperatief wonen
• Wij willen een verhuurdersvergunning invoeren voor alle verhuurders om wantoestanden tegen te gaan. Huisjesmelkers kunnen hiermee gemakkelijker en sneller aangepakt worden.
• Wees terughoudend met het splitsen van woningen, maar maak friendswoningen gemakkelijker mogelijk.

4.3 Kwaliteit van onze leefomgeving
De leefbaarheid van Utrecht staat steeds meer onder druk. Verdichting -het bijbouwen
van extra woningen in bestaande buurten- gaat steeds meer ten koste van de bereikbaarheid en leefbaarheid. Mensen hebben immers groen en ruimte om te sporten en te ontspannen nodig. Het Cda is zich hier van bewust en wij kiezen daarom voor kwaliteit boven
kwantiteit. Wij willen dat Utrecht -zelfs met de te verwachten groei- een stad op mensen-
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maat blijft. Maatschappelijke voorzieningen en groen moeten meebewegen met de groei
van het aantal woningen. Dit betekent dat de gemeente wat ons betreft bij nieuwbouwprojecten meer rekening moet houden met de balans tussen de grote vraag naar woningen en de leefbaarheid van de wijk. Om de leefbaarheid ook in een snelgroeiende stad als
Utrecht te garanderen is het noodzakelijk om naast in te dichten ook uit te breiden. Groei
is geen doel op zich.
Speciale aandacht verdienen woningen die specifiek bedoeld zijn voor mensen met een
beperking. Denk hierbij aan rolstoeltoegankelijke of levensloopbestendige woningen die
van grote waarde zijn voor mensen met een beperking, ouderen en anderen voor wie
toegankelijkheid cruciaal is. Ook deze groep heeft immers alle recht om in Utrecht te
wonen. Het Cda wil daarom in alle nieuwbouwplannen woningen reserveren die aan deze
toegankelijkheidseisen voldoen.
Naast nieuwbouwprojecten vragen wij ook aandacht voor het investeren in bestaande
wijken en buurten. We willen de lokale centra van Utrecht vitaal houden, zodat niet gehele
wijken afhankelijk worden van de binnenstad voor hun voorzieningen. Voor een gezonde,
fijne en vitale stad is het van groot belang dat er voldoende voorzieningen zijn in elke wijk.
De afgelopen jaren hebben we er zo voor gezorgd dat de nieuwbouwwijk in de Merwedekanaalzone niet een te groot beslag legt op de leefbaarheid van de omliggende wijken.
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Concreet:
• Investeer in maatschappelijke voorzieningen wanneer er extra woningen in een buurt
bij komen en hanteer een groennorm zodat er voldoende groen in de buurt blijft.
• Neem ideeën van mensen uit de buurt over leefbaarheid serieus en pas de plannen
hierop aan. Betrek buurtbewoners vroegtijdig op een passende manier, geef als gemeente een begrijpelijke terugkoppeling van de participatie en evalueer samen met
bewoners of de plannen na uitvoering uiteindelijk het gewenste effect hebben bereikt
of aanpassingen nodig zijn. Écht samen stad maken dus!
• Plak een houdbaarheidsdatum op nieuwbouwplannen, zodat we bij een wijziging in het
bestemmingsplan geen oude plannen aan het realiseren zijn.
• In alle nieuwbouwplannen moeten rolstoeltoegankelijke en levensloopbestendige woningen opgenomen worden.

4.4 De openbare ruimte is mooi, groen
		 en toegankelijk
De openbare ruimte hoeft niet alleen functioneel zijn. Ook de uitstraling, duurzaamheid
en toegankelijkheid zijn van groot belang, naast uiteraard het respecteren van het historische karakter van Utrecht. Bij nieuwbouwprojecten in Utrecht wordt hier nog niet altijd
voldoende rekening mee gehouden. Dat vinden wij jammer. Het herstel van de Catharijnesingel laat gelukkig zien dat fouten uit het verleden weer kunnen worden teruggedraaid.
Beter is echter om bij nieuwe bebouwing het historische karakter van de stad, toegan-

kelijkheid en voldoende groenvoorziening mee te nemen in de besluitvorming. Ook de
bestaande omgeving mag mag best nog wel wat groener en frisser. Het Cda wil daarom
kritisch kijken naar het gebruik van pleinen en hoe deze vergroend en opgefrist kunnen
worden. Bij de inrichting van de openbare ruimte willen we kiezen voor groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit. Hetzelfde geldt voor het maaibeheer: ook dat dient ecologisch te worden uitgevoerd. Daarnaast krijgen buurtbewoners de ruimte voor zelfbeheer
van groen, waarbij de gemeente zorgt voor ondersteuning. Hiermee bedoelen we dat de
gemeente niet de groene projecten van bewoners wegmaait. Dit gaat nog te vaak mis.
UIT DE BUURT: De prachtige houten Woodchappel aan de ingang van het Máximapark
wordt nauwelijks gebruikt. Dat is jammer. Concerten, voorstellingen etc. kunnen hier prima plaatsvinden. Om mogelijk te maken dat hier meer publiek bij aanwezig is, zal wel de
omgeving anders ingericht moeten worden.
Concreet:
• Het uitvoeringsprogramma ‘Utrecht nog mooier’ zal aan de basis liggen van een stadsbeeld dat beter aansluit bij het historische karakter van de binnenstad.
• Het Cda wil een ‘taskforce toegankelijkheid’, bestaande uit ervaringsexperts die de
gemeente kunnen adviseren over een beter toegankelijke inrichting van de openbare
ruimte.
• Wij willen delen van pleinen omvormen tot kleine stadstuinen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het creëren van een groene ‘tuinzone’ rondom de Janskerk, die goed aansluit bij de zaterdagse bloemenmarkt.
• Burgers mogen zelf het initiatief nemen om hun buurt te vergroenen. Zo worden burgers direct betrokken bij de groenvoorzieningen in hun buurt, hetgeen ook weer bijdraagt aan het versterken van sociale verbanden.
• Er moeten meer fonteinen op Utrechtse pleinen komen. Fonteinen geven niet alleen
meer allure aan een plein, maar brengen ook verkoeling op warme zomerdagen (o.a.
voor kinderen). Uiteraard moet het water in deze fonteinen op een duurzame manier
verkregen en hergebruikt worden.
• Wij willen meer kiosken, bankjes en openbare toiletten in parken. Dit verbetert de aantrekkelijkheid van parken aanzienlijk. Dit uiteraard wel met een goede inpassing in de
buurt.
• De gemeente moet burgers meer betrekken bij de invulling van de openbare ruimte.
Het Cda heeft hiervoor het goede voorbeeld gegeven door middel van een prijsvraag
over het vervangen van de betonblokken op het Neude door een veel mooier en speelser alternatief.
• Bied zelfbeheerders van openbaar groen aan om een bordje te plaatsen, dit is een aanjager van betrokkenheid in eigen buurt, sociale contact (ontmoeting), maar ook meer
gevoel van eigenaarschap over je eigen leefomgeving.
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5.

Mobiliteit en
duurzame
bereikbaarheid

Utrecht wordt steeds drukker. Het Cda wil dit in goede banen leiden. De gemeente moet
hierin de regie nemen en tegelijkertijd samenwerken met andere overheden, zoals buurgemeenten en de provincie. De toename van inwoners, forenzen en bezoekers vraagt om
creatieve oplossingen om Utrecht bereikbaar te houden. Daarom wil het Cda vol inzetten
op verkeersveiligheid en ‘toekomstbestendig vervoer’, zoals deelvervoer, anders reizen en
duurzaam goederenvervoer. Dat is goed voor het milieu, goed voor het ruimtegebruik en
het sluit goed aan op de wensen van veel van onze inwoners.
Wij zijn als lokale fractie tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Dit signaal
geven wij proactief af richting de landelijke politiek in Den Haag, waarbij we verwachten
dat het nieuwe college constructief in overleg gaat over samenwerking met het Rijk over
oplossingen binnen de bestaande breedte.

5.1 De auto en verkeersveiligheid
Inwoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in Utrecht. We horen vaak verhalen over “net-niet-ongelukken”. De inrichting van de straten speelt hier een belangrijke rol
in: wij willen dat verkeersveiligheid op één komt te staan bij de aanleg van nieuwe wegen
of het herinrichten van bestaande straten. Het Cda wil verder investeren in het autoluw
maken van woonwijken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor onder andere groen en spelende kinderen. Ook vinden we het mooi als de klinkers langs de singel behouden kunnen blijven. Niet alle wegen hoeven glad asfalt te worden. Dit sluit aan bij ons standpunt
“Utrecht mooier maken.”
UIT DE BUURT: er liggen momenteel plannen om een groot deel van de Wittevrouwensingel en de Weerdsingel-Oostzijde te asfalteren om zo een ‘fietssnelweg’ tussen Utrechtwest en de Uithof te realiseren. Hoewel het Cda een groot voorstander is van het creeëren van alternatieve fietsroutes naar de Uithof om zo de binnenstad te ontlasten, mag dit
niet ten koste gaan van het historische karakter van de singels. Wij zijn daarom tegen de
asfaltering van de Wittevrouwensingel en de Weerdzingel-Oostzijde.
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AL BEREIKT: Op initiatief van het Cda kunnen BOA’s in Utrecht verkeershandhavend
optreden, waardoor politie wordt ontlast. Het Cda wil dat de pilot verkeershandhaving
wordt verlengd en uitgebreid zodat BOA’s ook kunnen optreden tegen overtredingen van
gemotoriseerd verkeer.
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Concreet:
• De inrichting van de Kanaalstraat moet echt beter en veiliger. Wij zien het liefst dat de
straat een autoluwe fietsstraat wordt met éénrichtingsverkeer voor auto’s. Zorg er wel
voor dat ondernemers hun zaak kunnen bevoorraden.
• Om de luchtvervuiling op doorgaande wegen zo laag mogelijk te houden, willen wij dat
zoveel mogelijk wegen een zogenaamde ‘groene golf’ krijgen.
• Verkeersveiligheid moet integraal worden meegenomen in gemeentelijke plannen en
de praktijk is cruciaal. Er moet meer worden gehandhaafd op asociaal gedrag in het
verkeer. Daarom zijn wij voor uitbreiding van de “pilot Verkeershandhaving”, die op ons
initiatief tot stand is gebracht.
• De (her)indeling van straten moet allereerst veilig en logisch zijn. We willen zo een herhaling van de chaos op het verkeersplein op de ‘t Goylaan voorkomen bij onder andere
de geplande Westelijke stadsboulevard.
• We zijn kritisch op de huidige plannen van de gemeente. Een voorbeeld is het plan
voor de herinrichting van de Maliebaan. Er komt straks veel meer verkeer vlak langs de
woningen en kantoren en dit beïnvloedt de leefbaarheid van de straat onnodig negatief.
Parkeren en autoluwe binnenstad
Geparkeerde auto’s op onze unieke grachten zijn ons een doorn in het oog. Daar moeten
we vanaf. We zetten in op vermindering van auto’s in de binnenstad om deze leefbaar te
houden, maar de binnenstad moet wel toegankelijk blijven. De gemeente moet garanderen dat bewoners -zeker bewoners die vanwege hun leeftijd of beperking afhankelijk zijn
van een auto- en ondernemers in de binnenstad niet de dupe worden van het streven van
de gemeente om auto’s zoveel mogelijk uit de binnenstad te weren. Daarom willen wij
voor binnenstadbewoners en ondernemers alternatieve parkeermogelijkheden creëren in
de vorm van nieuwe parkeergarages net buiten de singels. Denk hierbij aan een parkeergarage zoals ‘De Grifthoek’ aan de Wittevrouwensingel, waarbij er voor bewoners van de
binnenstad een gereduceerd bewonerstarief geldt.
Auto’s op het prachtige Janskerkhof doen afbreuk aan het historische karakter van het
plein en zijn ook gewoon rommelig en hinderlijk. Er zijn daarnaast genoeg alternatieven
om te parkeren. Het Cda wil daarom dat het aantal parkeerplaatsen op het Janskerkhof
vermindert. Uiteraard mag de zaterdagse markt hiervan geen hinder ondervinden.
We gaan daarnaast onderzoeken hoe we het Maliebaanstation intensiever kunnen gebruiken voor de bereikbaarheid van Utrecht-Oost en in hoeverre dit wenselijk is. Voor de
zuidelijke binnenstad is er station Vaartse Rijn inclusief de parkeerkelder. De gemeente
moet in overleg gaan met de betrokken partijen (zoals NS en Prorail) om te bezien hoe we

de potentie van dit station verder kunnen benutten. Tot slot is het van belang dat we van
station Lunetten een hoogwaardig OV-knooppunt maken.
Concreet:
• Minder parkeren in de historische binnenstad, maar wel met aandacht voor de bereikbaarheid van de binnenstad voor bewoners en ondernemers.
• Wij willen extra parkeergarages net buiten de singels naar het voorbeeld van de Grifthoek. Hiermee kan een deel van de parkeercapaciteit van de binnenstad opgevangen
worden.
• Parkeren met een parkeerkaart (“blauwe zone”) moet als serieuze optie overwogen
worden bij winkelcentra, eventueel gekoppeld aan bepaalde tijden op de dag.
• Er moeten meer ‘mobiliteithubs’ zoals P&R’s komen, waardoor het nog gemakkelijker
wordt om de auto buiten de stad de parkeren en met alternatief vervoer de binnenstad
te bereiken.
Elektrisch rijden
De gemeente moet ook de toename van elektrisch rijden nauwkeurig op buurtniveau
monitoren en faciliteren. Wij zien graag dat er meer laadpalen komen, die slim worden
ingepast in de openbare ruimte, denk hierbij aan voorbeeld van lantaarnpalen die je kunt
benutten. De plaatsing van deze palen kan in de planning mooi samengaan met aanleg van
glasvezel of vervanging van de riolering, zodat de straat maar één keer open hoeft.
UIT DE BUURT: Vorig jaar hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het tekort aan
laadpalen in Vleuterwijde, omdat inwoners door het gebrek aan laadpalen tóch niet kozen
voor een elektrische auto. Een gemiste kans!
Concreet:
• De gemeente moet er zorg voor dragen dat er in elke wijk voldoende laadpalen voor
elektrische auto’s staan.

5.2 Betere toegankelijkheid en veiligheid voor
fietsers en voetgangers
Utrecht is dé fietsstad van Nederland en misschien wel van de wereld. En het aantal fietsers –en fietsen– neemt alleen maar toe. Dat is een positieve ontwikkeling. Al deze fietsen moeten echter wel ergens geparkeerd worden en dat gebeurt helaas niet altijd even
netjes. Daarom willen wij extra plekken voor fietsparkeren realiseren, verspreid over de
gemeente en logisch gelegen nabij populaire fietsbestemmingen. Ook moet er meer gehandhaafd worden op achtergelaten fietsen die niet meer opgehaald zullen worden door
hun eigenaar.
Het Cda wil dat er meer wordt geïnvesteerd in veilige, overzichtelijke, logische en doorgaande fietsroutes, waardoor fietsers gemakkelijk van A naar B kunnen zonder allerlei
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onlogische omwegen. Het aanleggen van meerdere doorgaande ‘fietssnelwegen’ kan daarbij
helpen. Zo wordt Utrecht nóg beter bereikbaar met de fiets en worden woonwijken
tegelijkertijd ontlast. We zetten daarnaast
vol in op het creëren van zogenaamde ‘fietsstraten’, waarbij zowel de veiligheid als de
ruimte voor fietsers en voetgangers wordt
vergroot, zonder daarbij de auto helemaal uit
de stad te verbannen. Dit bevordert ook de
leefbaarheid van de wijk of buurt.
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VOORBEELD
Stoepen zijn op dit moment vaak
ontoegankelijk voor mensen met een
beperking door vele foutgeparkeerde
fietsen en andere obstakels. Dat moet
anders. Het Cda wil mensen meer
bewust maken van het belang van de
blindengeleidelijn. De gemeente moet
op dit onderwerp het goede
voorbeeld geven en kennis van
(ervarings)deskundigen
inzetten.

Concreet:
• Het Cda wil uitbreiding van doorgaande fietsroutes
en meer fietsstraten.
• Bewoners moeten bij de gemeente een aanvraag kunnen doen voor fietsenrekken in
hun buurt of wijk.
• De gemeente moet zorgen voor brede, veilig begaanbare stoepen door harder op
te treden tegen achtergelaten fietsen en andere obstakels, zoals onhandig geplaatse
vuilnisbakken en betonblokken, wat een groot verschil maakt voor voetgangers, vooral
voor mensen met een visuele beperking.
• Er moet een extra brug over de Graadt van Roggeweg komen, zodat het Muntkwartier
en het nieuwe Beurskwartier beter met elkaar verbonden zijn. Sowieso is oversteekbaarheid een vaak vergeten punt bij herinrichtingen. De gemeente moet meer zebrapaden realiseren.
• Wij willen dat de gemeente in gesprek gaat met bezorgdiensten als Thuisbezorgd om
het roekeloze rijgedrag van de vele (flits)bezorgers in de stad aan te pakken.
• Het Cda wil dat er inzicht komt in de effecten van het verbod van snor- en bromfietsen
op het fietspad en de naleving ervan, om vervolgens te bepalen of in het kader van
handhaving een proef met kentekenregistratie d.m.v. cameracontrole opportuun is.
• Doorstroming van fietsverkeer moet bevorderd worden door kortere wachttijden bij
fietsverkeerslichten.
• Pop-up fietsparkeerplaatsen gaan op zondag om 9 uur open zodat kerkgangers hier
ook gebruik van kunnen maken.
UIT DE BUURT: In Utrecht-Oost bevinden zich onder andere Stadion Galgenwaard, het
Spoorwegmuseum, het Diakonessenhuis, het Wilhelminapark, diverse sportparken en het
Utrecht Science Park. Door de vele grote publiekstrekkers is de verkeers- en parkeerdruk
in dit deel van de stad heel groot. De steeds groter wordende fietsersstromen moeten we
niet door de bestaande buurtjes heen sturen, maar door middel van doorgaande fietssnelwegen in goede banen leiden.
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5.3 Investeren in openbaar vervoer
De bereikbaarheid van de binnenstad en de Utrechtse wijken met het openbaar vervoer
moet gegarandeerd worden. De afgelopen jaren is er helaas een aantal buslijnen opgeheven, waardoor deze bereikbaarheid in gevaar is gekomen. Investeringen in het openbaar
vervoer zijn daarom noodzakelijk. Wij kiezen ervoor om onder andere in te zetten op meer
hoogwaardig tramvervoer naar en door de stad. Daarbij houdt het Cda in het achterhoofd
dat eerdere infrastructurele projecten als de Uithoflijn zijn uitgedraaid op enorme financiële fiasco’s. De nieuwe plannen moeten dus eerst en vooral realistisch en doelmatig zijn.
Met te dure prestigeprojecten is niemand geholpen. In het kader van het Mobiliteitsplan
2040, wordt gedacht aan een nieuwe trambaan naar Zeist. Dat vinden we niet zo’n goed
idee. We zien liever een beter gebruik van de Uithoflijn en een tramlijn van het centraal
station door de binnenstad, als vervanging voor de grote aantallen bussen die nu door de
binnenstad rijden. Welk plan er uiteindelijk ook gerealiseerd wordt: een trambaan mag
sowieso niet door de groene parken in Lunetten..
UIT DE BUURT: Een belangrijke ontwikkeling in onze stad is de forse verbetering van het
openbaar vervoernetwerk. Station Lunetten moet een intercity-station worden, gecombineerd met een nog te bouwen station Koningsweg. Daarnaast moeten we het Utrecht
Science Park, Westraven en Leidsche Rijn met elkaar verbinden -zonder dat de tram door
de parken in Lunetten komt te rijden.
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Concreet:
• We vinden het een goed idee als de huidige Uithoflijn ook in het weekend gaat rijden
voor onder andere studenten, bezoekers van het UMC Utrecht en sportliefhebbers.
• Een tramlijn (eventueel ondergronds) door de binnenstad is een goed alternatief voor
de vele bussen die daar nu rijden.
• Buslijnen aan de rand van de stad laten samenkomen, zodat er niet allemaal (nagenoeg) lege bussen een-voor-een de stad inrijden tot aan CS. Voorbeeld van de Wittevrouwensingel.

5.4 Stadslogistiek
De vele bedrijven en ondernemingen die in Utrecht gevestigd zijn moeten bevoorraad
worden. Daarnaast leidt de stijging van online bestellingen ook tot een toename aan pakketbezorgers in de Utrechtse straten.Wij willen dat het aantal ritten wordt verminderd
door meer aan de rand van de stad deze goederenstromen te bundelen én ondernemers
te helpen om meer gezamenlijk in te kopen zodat zij niet allemaal afzonderlijk een bus of vrachtwagen laten komen.
De eerdergenoemde mobiliteitshubs kunnen hier
ook een rol in spelen.
VOORBEELD
CityHub in Lage Weide.
Het 2025 zero-emissiebeleid voor stadslogisBedrijven zoals CityHub met hun
tiek is voor ons een belangrijke basis. Het
slimme logistiek kunnen bijdragen aan
Cda wil dat alle gemeentelijke voertuigen
het voorkomen van onnodig veel
-dus ook zwaardere, zoals vuilniswagensverkeersbewegingen. Dergelijke
zo snel mogelijk op schone brandstoffen
initiatieven wil het CDA beter faciliteren.
rijden. Daarbij moeten we wel nuchter
Wat ons betreft mogen bedrijven die
blijven en spaarzaam omgaan met de geactief bijdragen aan de vermindering
meentelijke financiën. Het aangrijpen van
van de verkeersdruk op de
de vervangmomenten biedt een uitgelezen
binnenstad gebruik maken
mogelijkheid om het gemeentelijke wagenvan de busbaan.
park op een financieel verantwoorde manier te
verduurzamen.
Concreet:
• Er moeten aan de rand van de stad hubs komen waar goederenstromen samenkomen
en zo efficiënt door de stad verspreid kunnen worden.
• Alle gemeentelijke voertuigen moeten op duurzame energie gaan rijden.
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6.

Klimaat &
duurzaamheid

Voor het Cda Utrecht is een duurzame ontwikkeling van onze stad een belangrijke leidraad voor de komende raadsperiode. We zijn het aan onszelf en vooral aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht een stad door te geven die echt toekomstbestendig is. De
Verenigde Naties hebben de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Daar willen we als gemeente Utrecht op aansluiten. Dit doen we onder andere
door een klimaatloket op te richten. Er is een grote bereidheid om te verduurzamen, maar
mensen weten vaak nog niet wat de mogelijkheden zijn.
Bij het klimaatloket kunnen zowel burgers als bedrijven aankloppen met vragen en initiatieven. Ook kan het loket helpen met het vinden van de meest voordelige manier om bij
te dragen aan de energietransitie. Zo creëren we een win-winsituatie voor de burger, die
kan vergroenen op een zo financieel aantrekkelijk mogelijke manier en betrekken we de
burger bij de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. De Gemeente Utrecht moet verder
meer ruimte geven aan de creativiteit van burgers, zowel door regels flexibeler te maken
als door gerichte subsidies te verlenen.
De gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid een belangrijke voorbeeldfunctie.
De gemeente moet als opdrachtgever duurzame initiatieven en producten stimuleren. Wij
willen dat het gemeentelijke inkoopbeleid zich vooral richt op duurzame innovaties en
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. In de afgelopen periode heeft het Cda
al geregeld dat bij een deel van de aanbestedingen een percentage van de opdrachtsom
wordt toegekend aan maatschappelijke initiatieven uit Utrecht, waarmee deze een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering.
De Gemeente Utrecht zou onderwijsinstellingen (middelbaar, MBO/HBO en universiteit)
moeten uitdagen om verschillende strategieën te bedenken waardoor armere en rijkere
burgers bij kunnen dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Utrechtse bedrijven
kunnen deze ideeën verder ontwikkelen in duurzame producten en diensten voor beide
doelgroepen. Maatschappelijke organisaties met contacten onder de doelgroepen kunnen meewerken aan bewustwording onder burgers om duurzamer te gaan leven. De Gemeente zou vervolgens gerichte subsidie moeten geven voor duurzame producten en
diensten voor mensen met een kleine beurs.
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Concreet:
• Wij willen het bestaande energieloket uitbreiden naar een volwaardig ‘klimaatloket’
waar burgers en bedrijven terecht kunnen met al hun vragen en voorstellen met betrekking tot verduurzaming. Dit loket moet ook beter onder de aandacht worden gebracht.
• Het Cda wil een jaarlijkse Groene Verantwoordingsdag instellen. Op die dag gaan inwoners met de gemeente en met raadsleden in gesprek over hoe het staat met de
duurzaamheid in de stad.

6.1 De energietransitie als een hoopvol perspectief
Het Cda wil meer ruimte maken voor lokale burgerinitiatieven zoals energiecoöperaties.
Inwoners moeten daarnaast kunnen participeren in gemeentelijke projecten. Ook is het
belangrijk dat ruimte wordt geboden aan innovatieve coalities. Daarin werken inwoners
bijvoorbeeld samen met bedrijven en andere organisaties. Zo nodig moet de gemeente
haar subsidieregels hiervoor aanpassen en zich bovenal flexibel opstellen. Het doel moet
voorop staan, niet de regeltjes.
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Utrecht gaat mee in de wereldwijde transitie naar
een duurzame energievoorziening. Maar we moeten daarbij wel eigen keuzes maken. Het proVOORBEELD
gramma Aardgasvrije Wijken leidt in de uitOp initiatief van CDA Utrecht is
voering bij de pilot Overvecht-Noord vooral
de gemeente gestart met begeleiding
tot ophef en onbegrip. Wij vinden dat de
van VvE’s om in gezamenlijkheid te
energietransitie betaalbaar en rechtvaarverduurzamen. Dit is nog niet klaar,
dig moet gebeuren.
want we krijgen nog steeds signalen
Het Cda wil ook dat de gemeente alle middelen aangrijpt om de capaciteit van het
Utrechtse elektriciteitsnetwerk in versneld
tempo te verhogen. De mogelijkheden voor
het opwekken van groene stroom worden nu
nog teveel beperkt door het capaciteitstekort en
dit is zonde.

van bewoners dat zij tegen obstakels
aanlopen met hun VvE die door
een flexibelere houding van de
gemeente gemakkelijk opgelost
kunnen worden.

Concreet:
• Nieuw te bouwen bedrijfspanden moeten waar mogelijk volgelegd worden met zonnepanelen. Ook bij bestaande bouw moet de gemeente het stimuleren om zonnepanelen
te plaatsen, eventueel gecombineerd met een groendak, dat voor natuurlijke verkoeling zorgt.
• Ook grote parkeerplaatsen willen we voorzien van een carport met zonnepanelen.
• Collectieve warmtenetten met duurzame energiebronnen zijn nodig voor het verwarmen van onze huizen. De gemeente moet technieken als geothermie en aquathermie ten

•
•
•
•

volle benutten.
We staan ervoor open om naar potentiële locaties voor windmolens te kijken. Een industrieterrein als Lage Weide lijkt nu een van de weinige opties. Belangrijk hierbij is
dat omwonenden geen overlast ervaren door eventueel te bouwen windmolens.
Bij duurzame energieprojecten moeten inwoners niet alleen mee kunnen praten, maar
ook mee kunnen doen met eigen investeringen, bijvoorbeeld in vorm van een fonds.
De gemeente dient het goede voorbeeld te geven door haar eigen panden goed te
isoleren en van zonnepanelen te voorzien.
Om het elektriciteitsnetwerk te ontzien, moet ingezet worden op grootschalige energieopslag met bijvoorbeeld batterijen. Experimenten van initiatiefnemers dienen te
kunnen rekenen op steun van de gemeente.

UIT DE BUURT: in de wijk Noordoost zijn een aantal buurtbewoners met elkaar een
energie-initiatief gestart, waarbij ze met een aantal ambassadeurs hun buren informeren
over de maatregelen die zij in huis kunnen nemen, én geven zij ongevraagd advies aan
de gemeente over hoe de gebouwgebonden verduurzaming beter kan worden georganiseerd in de buurt.

6.2 Duurzaam bouwen: energiezuinig,
circulair & klimaatadaptief
Groen in de stad kan een rol spelen bij het tegengaan van hittestress en het opnemen van
water bij extreme regenval. Alleen al daarom moet het groen in de stad zo veel mogelijk
behouden en uitgebreid worden. De gemeente moet verder inzetten op zogenaamd
‘natuurinclusief bouwen’, een manier van bouwen waarin groen en biodiversiteit integraal onderdeel uitmaakt van het pand, bijvoorbeeld in de vorm van een daktuin of een
plantenmuur.
Gelukkig zijn er allerlei initiatieven in verschillende sectoren die bijdragen aan een circulaire economie, waarin grondstoffen wél herbruikbaar zijn. In de afgelopen periode hebben wij als Cda de gemeente opgeroepen om bijvoorbeeld de samenwerking te zoeken
met een aantal enthousiaste kledingwinkels én de bouwmarkten, twee sectoren waarin
veel kansen liggen. Wij vinden dat ondernemers de kans moeten krijgen om hier een bijdrage aan te leveren en dat de gemeente de mogelijkheid hiertoe moet bieden.
Ons Utrechts erfgoed moet worden voorbereid op de veranderende klimaatomstandigheden: vaker extreem weer, meer droogte, meer grote hoeveelheden neerslag in korte
tijd en gemiddeld hogere temperaturen. Het verduurzamen en aanpassen van monumenten moet uiteraard wel gebeuren zonder het historische karakter van deze panden te
schaden. Bestaand erfgoed kan ook een mooie rol spelen in de Utrechtse klimaatadaptatie. Zo kan het Utrechtse grachten- en singelstelsel beter benut worden om overtollig
regenwater af te voeren.
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Concreet:
• Circulair bouwen moet de norm worden bij de bouwplannen.
• Het Cda wil natuurinclusief bouwen realiseren in alle nieuwbouwprojecten in de stad.
• Bij klimaatadaptatie moet ook bestaande bouw en het erfgoed niet vergeten worden.
• Het initiatief “NK tegelwippen” heeft in 2021 geleid tot het vervangen van ruim 23.000
tegels voor groenere alternatieven in Utrechtse tuinen. Het succes van dit initiatief
moet wat het Cda betreft een vervolg krijgen. Wij stellen daarom voor om Utrechters
die hun tegels in willen ruilen voor wat groeners daarbij door de gemeente financieel
ondersteund worden door middel van een ‘groene tuin-tegemoetkoming’.
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6.3 Fatsoenlijk omgaan met ons afval
We kunnen inmiddels ontzettend veel afval opnieuw gebruiken. Hoe beter we ons afval
scheiden, des te meer we het milieu en onze portemonnee kunnen sparen. Daarom zijn
we voor een afvalsysteem dat leidt tot een hoog milieurendement (bijvoorbeeld dankzij
de recycling), een goede service richting onze inwoners en met zo min mogelijk kosten.
Sommige afvalstromen verstoren de nascheiding van plastic, GFT en papier en moeten dus
goed aan de bron worden gescheiden. De gemeente moet inwoners verleiden en faciliteren om deze stromen écht te kunnen scheiden, ongeacht in welke wijk je woont en of je
nu in een rijtjeshuis, vrijstaand huis of appartement woont. Speciale aandacht moet hierbij
gegeven worden aan de textielinzamelingscontainers, die vaak vervuild worden met afval.
Een schone leefomgeving is beter voor het milieu, de volksgezondheid -omdat bijvoorbeeld muizen en ratten zo geen kans krijgen- en het ziet er gewoon netter uit. Het Cda wil
zwerfafval aanpakken door meer openbare prullenbakken te plaatsen en door strakker te
handhaven op het achterlaten van afval.
In delen van de stad wordt het afval nog direct -zonder kliko- vanaf de straat opgehaald.
Dit zorgt niet alleen voor een rommelig straatbeeld op de ophaaldagen, maar veroorzaakt
vaak ook extra zwerfafval door opengescheurde vuilniszakken. Het Cda wil daarom in alle
wijken waar het afval nu direct van de straat wordt opgehaald ondergrondse containers
plaatsen, zodat inwoners hun afval niet meer twee keer per week op straat hoeven te zetten. Deze containers moeten dan wel goed onderhouden en regelmatig geleegd worden:
de bestaande ondergrondse containers in Utrecht zijn namelijk nog niet altijd een groot
succes. We zien op veel plekken dat de containers vol zijn of blokkeren, waardoor mensen
hun afval niet kwijt kunnen en dit ernaast zetten. De containers moeten duidelijk vaker
geleegd worden. De gemeente moet immers de basis op orde hebben. Daarbij moeten
wel maatwerkoplossingen voor ouderen aangeboden worden, als daar behoefte aan blijkt
te zijn.
AL BEREIKT: De afgelopen periode hebben we hier al werk van gemaakt: Winkeliers
kunnen nu dankzij een voorstel van het Cda hun afval gebundeld aanbieden bij containers
op de Mariaplaats, waardoor ze het niet meer op straat hoeven ze zetten.
Concreet:
• De gemeente moet inwoners aansporen hun afval beter te scheiden. Hiervoor wil het
Cda een jaarlijke ‘afvalscheidingsprijs’ uitrijken aan de buurt die haar afval het beste
scheidt.
• Er moeten meer openbare prullenbakken geplaatst worden en strenger gehandhaafd
worden om zwerfafval tegen te gaan.
• Er moeten ondergrondse containers komen op plekken waar het afval nu nog los op
straat wordt geplaatst. De gemeente moet er dan wel voor zorgen dat deze containers
tijdig geleegd worden.
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7.

Meedoen in de
samenleving

De samenleving is van iedereen en voor iedereen. Het is daarom belangrijk dat iedereen
meedoet in de samenleving en ook iedereen een bijdrage levert. Dit is helaas nog lang
niet altijd vanzelfsprekend, omdat niet iedereen beschikt over de stabiele basis die noodzakelijk is om te kunnen participeren in de samenleving. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de gemeente, die immers de basis op orde moet hebben -voor iedereen.

7.1 Waardige bestaanszekerheid
De werkloosheid in Utrecht is vergeleken met de rest van Nederland laag. Wat ons betreft
is dat geen reden om achterover te leunen. De aantallen zijn weliswaar laag, maar er zijn
wel degelijk mismatches in bepaalde sectoren waar meer vacatures dan werkzoekenden
zijn en sectoren met een overschot aan werkzoekenden. Wij vinden dat de gemeente
samen met regionale onderwijsinstellingen en werkgevers een laagdrempelig en flexibel aanbod moet ontwikkelen voor een leven lang leren
en omscholingsmogelijkheden. Bovendien wil het
CDA Utrecht dat de gemeente werkgelegenheid in de creatieve sector aantrekt en creVOORBEELD
atief ondernemerschap bevorderen. Ook
Bij de Beroepentuin in Overvecht
dat doen we weer in nauw overleg met
worden mensen (die uit kwetsbare situatie
de regionale onderwijsinstellingen.
komen) omgeschoold naar een praktisch
en kansrijk beroep in sectoren waar veel
Hulp bij armoede en schulden
handjes in nodig zijn de komende jaren.
Problematische schulden veroorzaken
Denk daarbij aan de bouw en de energie
stress, sociale uitsluiting, uitval op het
transitie. Een belangrijke succesfactor
werk, gezondheidsklachten en tal van
daarbij is de persoonlijke begeleiding en
andere (maatschappelijke) problemen.
de samenwerking die wordt aangegaan
Hoe eerder iemand met schulden aan de
met de potentiële werkgever
bel trekt, hoe beter het vaak is. Dan kan
(met een proeftijd).
vaak voorkomen worden dat problemen nog
ernstiger worden. De gemeente moet alles op
alles zetten om het taboe op hulpvraag bij schul-
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den te verkleinen, in te zetten op vroegsignalering en om door ambulante begeleiding
en beschermd wonen te voorkomen dat mensen nog verder afglijden. Het Cda Utrecht
is positief over schuldbemiddeling, zodat de schulden van inwoners weer behapbaar en
vooral aflosbaar worden. We zijn geen voorstander van het algemeen kwijtschelden van
restschuld. Alleen in specifieke individuele gevallen moet dit mogelijk zijn. Maatwerk is de
sleutel.
U-pas
De U-pas maakt het mogelijk dat ook mensen met een lager inkomen of een uitkering mee
kunnen doen in de samenleving. Dat vinden wij een mooi initiatief. De U-pas kan wat ons
betreft echter nog beter benut worden en verder worden uitgebreid. Zo moet het voor
iedere Utrechter met een laag inkomen mogelijk worden om via de U-pas een internetverbinding af te sluiten of een laptop te kopen. Ook moet het kortingssysteem van de
U-pas uitgebreid worden met kortingen voor eerste levensbehoeften, zoals kleding en
boodschappen. Mensen zouden zich niet moeten hoeven schamen voor het gebruiken van
de U-pas. Kinderen bewust maken op school hiervan helpt daarbij.
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Hulp aan daklozen
We dragen samen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Om in de samenleving te kunnen blijven functioneren heeft elk mens
een stabiele woonomgeving nodig en heel simpele praktische zaken als een inschrijfadres.
Een dakloze tijdelijk in huis opvangen en op dat adres inschrijven moet worden gestimuleerd en mag niet automatisch leiden tot korten op toeslagen. De hulp aan daklozen kan
echter niet volledig overgelaten worden aan de maatschappij; ook voor de gemeente ligt
hier een taak weggelegd. Het moet voor daklozen gemakkelijker worden om de transitie
van opvang naar woning te maken. Het Cda pleit er dan ook voor om per jaar een aantal
sociale huurwoningen te reserveren voor Utrechtse daklozen. Alleen door deze mensen
een dak boven hun hoofd te verschaffen kunnen we echt werk maken van hun problemen.
Vrijwilligerswerk in plaats van verplicht solliciteren
Wij willen graag dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt. Mocht dit onverhoops
toch niet lukken, is het belangrijk om een alternatief te bieden. Voor sommige werklozen is
het lastig om passend werk te vinden. Wij stellen voor dat deze groep ook kan kiezen voor
vrijwilligerswerk, waarmee hun sollicitatieplicht vervalt. Zo kunnen deze mensen op hun
eigen manier participeren in de maatschappij. Belangrijk hierbij is dat het wel een keuze
blijft. Maatwerk is en blijft het uitgangspunt.
Concreet:
• Voorkomen is beter dan genezen: de gemeente moet er alles aan doen om middels
vroegsignalering en schuldbemiddeling te voorkomen dat mensen nog verder in de
problemen komen.
• Reserveer ieder jaar een aantal sociale huurwoningen om daklozen weer een dak boven
hun hoofd te geven en stimuleer het tijdelijk in huis nemen van een dakloze.
• Het Cda wil dat de gemeente in samenwerking met de Utrechtse onderwijsinstellingen

•

•
•
•

het ‘leven lang leren’ stimuleren om zo de mismatch tussen werkzoekenden en openstaande vacatures op te lossen.
Het Cda maakt zich extra hard voor gezinnen met een kleine beurs. De U-pas, een
gratis participatiepas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, blijft beschikbaar
voor gezinnen met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum en wordt uigebreid
naar 130%. Op deze manier blijven sport en cultuur ook voor iedereen toegankelijk.
De gemeente moet meer aanmoedigen om de U-pas in te zetten voor culturele bezoeken door betere communicatie en door het creëren van een beter en uitgebreider
kortingssysteem.
De U-pas moet uitgebreid worden om iedereen toegang tot het internet te garanderen.
Geef mensen met een uitkering de keuze om hun sollicitatieplicht te vervangen door
vrijwilligerswerk.

7.2 Normen, waarden en burgerschap
Respectvol met elkaar omgaan betekent: respect voor elkaars achtergronden, ideeën,
cultuur, religie en al het andere waar mensen waardigheid aan ontlenen. Politici hebben
hierbij een voorbeeldfunctie. Dit willen we vanzelfsprekend in de gemeenteraad tot uitdrukking brengen.
In levensbeschouwelijk opzicht is Nederland diverser geworden. Veel mensen hebben
afscheid genomen van institutionele vormen van geloof, maar blijven toch zoeken naar
spirituele oriëntatie en een diepere of hogere betekenis. Uiteindelijk willen mensen graag
bijdragen aan een betere wereld, iets betekenen voor hun medemens en komende generaties. Die inspiratie kan vanuit de traditie komen. Niet wij en zij, maar zij aan zij. Helaas is
dit nog lang niet altijd het geval. De polarisatie in de samenleving neemt toe en mensen
staan steeds meer tegenover elkaar. Door het toenemende individualisme zijn mensen
meer bezig met zichzelf dan met elkaar. Dit leidt vaak tot onbegrip -en in ernstige gevallen
tot bedreigingen, geweld en andere vormen van ongewenst gedrag. Het Cda wil dat de
gemeente hard optreedt tegen alle vormen van intimidatie en geweld en alles in het werk
stelt om mensen weer met elkaar in contact en in gesprek te brengen.
Rechten, maar ook verantwoordelijkheden
Mensen zijn zich vaak heel goed bewust van hun rechten, maar dat rechten ook bepaalde verantwoordelijkheden met zich meebrengen, wordt vaak vergeten. Dit is een breder
maatschappelijk probleem, waar lokaal echter zeker wel naar gekeken kan worden. Daarom roept het Cda Utrechtse scholen op om hun leerlingen maatschappelijke stages te
laten doen, om kinderen zo op vroege leeftijd kennis te laten maken met vrijwilligerswerk
en ze te leren iets terug te doen voor de maatschappij. Ook doen we een moreel appèl
op alle Utrechters om hun steentje bij te dragen aan de samenleving. Dit kan door middel
van vrijwilligerswerk, maar ook door het doen van simpele zaken als boodschappen doen
voor een buurman of -vrouw op leeftijd of het onderhouden van het lokale groen. We
zijn immers samen verantwoordelijk voor de samenleving. Laten we de lessen uit de be-
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ginperiode van de coronacrisis, toen iedereen voor elkaar klaarstond, de komende jaren
doortrekken. Zo helpen we niet alleen elkaar, maar leren we elkaar ook beter kennen en
begrijpen.
Burgerschapsonderwijs
Er moet op Utrechtse scholen meer aandacht komen voor burgerschap. Door jongeren al
op jonge leeftijd bepaalde normen en waarden bij te brengen, helpen we voorkomen dat
deze jongeren later afglijden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn zogenaamde ‘vreedzame
scholen’, waar kinderen leren om conflicten samen op te lossen. Het Cda ziet graag dat dit
initiatief meer navolging krijgt in Utrecht.
Concreet:
• Politici hebben een voorbeeldfunctie en moeten dus ook het goede voorbeeld geven.
• Bedreigingen en andere vormen van ernstige polarisatie moeten consequent worden
aangepakt.
• Wij doen een moreel appèl op alle Utrechters om iets terug te doen voor de samen
leving.
• Utrechtse scholen zouden hun leerlingen een maatschappelijke stage moeten laten
doen.
• Er moet meer aandacht komen voor burgerschap op scholen. Het initiatief ‘vreedzame
scholen’ kan als voorbeeld dienen.
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7.3 Vrijwilligers en buurtintiatieven
Onmisbaar zijn ze: al die vrijwilligers in onze stad die ervoor zorgen dat Utrecht prettig
en leefbaar is. Maar ze worden niet altijd gezien en niet altijd voldoende gewaardeerd.
Vrijwilligers doen hun werk niet voor het geld, maar omdat ze ervaren dat hun werk ertoe
doet en het verschil maakt. Het Cda wil daarom graag dat de gemeente Utrecht expliciet
haar waardering uitspreekt voor vrijwilligers.
Om onze vrijwilligers gemotiveerd te houden, moeten we ook onnodige belemmeringen
weghalen. Onnodige regels voor vrijwilligers met een uitkering moeten we zo snel mogelijk schrappen. Mensen met een uitkering moeten we juist stimuleren om vrijwilligerswerk
te gaan doen. Er is immers genoeg te doen. Daarnaast kan vrijwilligerswerk voor deze
groep zelf van enorme betekenis zijn. Zo kunnen ze meedoen aan de samenleving, doen
ze nieuwe sociale contacten en vaardigheden op en ze kunnen zinvol bezig zijn.
Wie op jonge leeftijd in contact komt met vrijwilligerswerk en ervaart hoe leuk en betekenisvol het kan zijn, zal dat op latere leeftijd blijven doen. Het Cda Utrecht blijft zich daarom
inzetten voor maatschappelijke stages door scholieren, ook bij de gemeente zelf. We kijken niet alleen naar leerlingen uit het voortgezet onderwijs. We willen dat de gemeente
ook in samenwerking met de universiteit, hogescholen, MBO’s en studentenorganisaties
vrijwilligerswerk onder studenten gaat stimuleren.

Naast de buurtcentra ondersteunt en stimuleert de gemeente ook laagdrempeliger vormen van buurthuizen zoals buurtwerkkamers in zelfbeheer. Om de samenwerking van inwoners te stimuleren, moet de gemeente zorgen voor ruimte voor buurtinitiatieven, maar
ook voor een aantrekkelijke openbare ruimte. Daarnaast moet er een actieprogramma
komen waarbij inwoners wordt gevraagd te investeren in de buurt. De gemeente moet
zich blijven inzetten voor het Initiatievenfonds en de bekendheid hiervan. Dit fonds is nog
onvoldoende bekend bij inwoners van wijken die het fonds juist het best kunnen gebruiken. Dat moet anders en daar gaan we de gemeente toe aansporen.
UIT DE BUURT: We zien dat buurthuis de Musketon een belangrijke rol vervult in Lunetten. Het Cda steunt de modernisering als de gebruikers hier op een goed manier bij
betrokken worden.
Concreet:
• Onnodige regels en andere obstakels die vrijwilligerswerk bemoeilijken moeten worden
weggenomen.
• De gemeente moet haar waardering voor vrijwilligers beter laten blijken. Zij zijn niet
“slechts” vrijwilliger, maar hebben een toegevoegde waarde en plek in de samenwerking.
• Er moet meer aandacht komen voor het initiatievenfonds, waarmee maatschappelijke
initiatieven gefinancierd kunnen worden.
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7.4 Het leren van de taal
Wie de Nederlandse taal niet machtig is, kan vaak niet goed meedoen in de samenleving
en op de arbeidsmarkt. Relatief veel mensen in Utrecht beheersen de Nederlandse taal
onvoldoende of zijn laaggeletterd. Dat moet anders. De gemeente moet de leiding nemen om dit probleem samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke
organisaties aan te pakken. Daar hebben we een lange adem voor nodig. Ook moeten we
als gemeente de meerwaarde van het beheersen van de taal onder de aandacht van onze
inwoners brengen, om genoeg vrijwilligers te mobiliseren en om het enorme taboe dat
erop rust te verminderen. Daarnaast willen we dat de gemeente duidelijk communiceert
waar mensen terecht kunnen voor het taalaanbod. Daarvoor willen wij dat de gemeente
de rol en positie van het digiTaalhuis versterken om taalachterstanden aan te pakken, en
andere laagdrempelige plekken in de buurt hiervoor in beeld te houden.
UIT DE BUURT: Culturele stichting De Regenboog in Kanaleneiland vangt met buitenschoolse activiteiten kinderen met een migratie-achtergrond op. Daar leren deze kinderen op speelse wijze de Nederlandse taal en gaan ze in gesprek met de wijkagent en
praten ze over zwerfafval.
Een taal leren doe je echter niet alleen. Daarom zetten we in op gezinsprogramma’s en
moedigen we taalgroepen aan, waar mensen van elkaar leren en met elkaar in contact
komen. Wij houden de gemeente aan de beloofde extra inzet op een integrale gezins-

aanpak voor taalondersteuning in de wijken. Naast gemeentelijke programma’s moet er
ook ruimte worden geboden aan maatschappelijke initiatieven zoals stichting Taalmaatje
en zogenaamde ‘minibiebs’. Ook moeten de Utrechtse bibliotheken behouden blijven. De
bieb van de toekomst is een toegankelijke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten,
leren en zich ontwikkelen.
UIT DE BUURT: In het Máximapark is een minibieb geplaatst die bestaat uit een kast,
waarin jeugdboeken verzameld en vrij uitgeleend kunnen worden. Dit ondersteunt de
leesvaardigheid onder de jeugd vanaf papier. Dit initiatief gaan we verder verspreiden
over de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.
Concreet:
• Het Cda wil dat Utrecht meer bekendheid geeft aan succesvolle initiatieven op het
gebied van het leren van de taal (denk aan Lezen en Schrijven en Taalmaatje, zie
www.30000u.nl)
• We versterken de rol en positie van het digiTaalhuis om taalachterstanden aan te pakken en de taalvaardigheid verbeteren.
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8.

Bouwen en
behouden van het
verenigingsleven

Het zit al in het woord: samenleven doe je samen. Plaatsen waar mensen samenkomen,
zoals kerken, (sport)verenigingen, buurtcentra en andere gemeenschappelijke voorzieningen zijn wat ons betreft het fundament van een sterke samenleving waarin iedereen zich
thuis voelt. Wij blijven pal staan voor verenigingen die zorgen voor verbinding. Waar nodig ondersteunt de gemeente deze verenigingen en vrijwilligers. Het Cda wil de komende
jaren vol inzetten op het verbeteren en uitbreiden van het verenigingsleven in Utrecht.
Wij willen daarnaast een samenleving waarin iedereen, ongeacht afkomst of capaciteiten,
mee kan doen. Daarom zetten wij vol in op het toegankelijker maken van verenigingen en
gemeenschappelijke faciliteiten door -letterlijk- drempels weg te nemen.
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8.1 Ondersteuning en ontzorging van verenigingen
We zijn gezegend met enorm actieve inwoners in onze stad, die samen een rijk verenigingsleven mogelijk maken. De stad zit vol met sport- en studentenverenigingen, toneelgezelschappen en vrijwilligersorganisaties. Ze zijn onmisbaar voor onze stad en ze zorgen
ervoor dat mensen het fijn vinden hier te wonen. Het Cda wil al deze collectieven ondersteunen bij hun belangrijke maatschappelijke taak door meer in te investeren en te werken aan een betere samenwerking tussen de gemeente en deze organisaties.
Het Cda Utrecht vindt het belangrijk om te investeren in subsidies voor verenigingen.
Kleine subsidies hebben vaak een belangrijk positief effect voor verenigingen. Zeker nu
verenigingen het door corona financieel lastig hebben gekregen. Een belangrijke voorwaarde bij de verlening van subsidies aan verenigingen is in hoeverre ze beschikken over
goed bestuur en een adequate toekomstvisie.
Verenigingen moeten maximaal worden ontzorgd om maatschappelijke problemen het
hoofd te bieden, problemen rondom mentale gezondheid van de leden te signaleren en
deze leden te ondersteunen. Hierbij kan hulp gekregen worden vanuit maatschappelijke
organisatie als Sport Utrecht. Verenigingen spelen een belangrijke maatschappelijke rol,
maar zijn geen verlengstuk van de gemeente. Zij krijgen directer toegang tot de gemeente en kunnen altijd aan de bel trekken als iets niet goed loopt. Om het voor verenigingen

zo gemakkelijk mogelijk te maken om naar de gemeente te stappen, willen wij dat er een
gemeentelijke verenigingscoördinator wordt aangesteld.
Culturele verenigingen
Culturele verenigingen verdienen onze grootste aandacht. Het Cda Utrecht staat voor
cultuurbeleid dat zich allereerst richt op het mogelijk maken van cultuurbeoefening door
en voor al onze inwoners. Daarom zijn we voorstander van subsidies voor de amateurkunstverenigingen en voor de bescherming van voorzieningen die bijdragen aan de culturele ontwikkeling van onze inwoners. We investeren graag in een divers aanbod van
culturele verenigingen die dicht bij de mensen staan: van koren tot rapgroepen, van theatergezelschappen tot schilderclubs.
Concreet:
• Er moet meer geïnvesteerd worden in subsidies voor verenigingen.
• Wij willen een gemeentelijke verenigingscoördinator aanstellen om verenigingen
maximaal te ontzorgen.

8.2 Sport en recreatie
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We zijn trots op de 300 Utrechtse sportverenigingen en de bijdrage die ze leveren in de
wijken van de stad. Sport is letterlijk van vitaal belang voor de stad: het verbindt mensen met elkaar en houdt ze gezond. Nog te veel sportverenigingen kampen echter met
verouderde accommodaties. Het Cda zet zich ervoor in dat de gemeente, samen met de
verenigingen, deze accommodaties waar nodig verbetert of vernieuwt. Sommige sportverenigingen huren hun accommodatie bij de gemeente. Hiervoor betalen zij huur, de
zogenaamde ‘sporttarieven’. Deze tarieven moeten eerlijk zijn en vooral betaalbaar voor
de verenigingen.
Sommige sportverenigingen hebben helaas nog steeds wachtlijsten. Wij willen dat de gemeente samen met deze verenigingen gaat zoeken naar oplossingen om deze wachtlijsten
terug te dringen, door bijvoorbeeld accommodaties uit te breiden of extra sportvelden
aan te leggen. Doordat het aantal inwoners in Utrecht de komende jaren fors stijgt, is het
noodzakelijk dat ook het aantal accommodaties de komende periode meegroeit.
Topsport: inspirerend en prima reclame voor de stad
Een aantal bloeiende Utrechtse verenigingen heeft het initiatief genomen voor het Utrecht
Talent Center dat Utrechts sporttalent beter wil faciliteren op weg naar de top. Het Cda
Utrecht ondersteunt dit initiatief van harte, omdat dit op een positieve wijze aandacht
genereert voor een gezonde leefwijze en de inwoners van Utrecht stimuleert zelf ook te
gaan sporten. Het Cda is daarom ook voorstander van het organiseren van grootschalige
sportevenementen met een internationale of landelijke uitstraling, zoals de start van de
Vuelta in 2022 of de Marathon van Utrecht. Hierbij moeten lokale verenigingen actiever
bij betrokken worden.

Tien actiepunten voor bloeiende verenigingen
1. De gemeente stelt een meerjarenplan op met daarin een visie voor de Utrechtse verenigingen voor de komende vijf jaar. Daarin staat welke plek verenigingen hebben in de groeiende stad.
2. Er komt vanuit de gemeente één duidelijk aanspreekpunt: de verenigingscoördinator. Daar kunnen verenigingen terecht als ze vragen hebben of een idee
willen bespreken.
3. Achterstallig onderhoud van accommodaties in gemeentebeheer pakken we
met voorrang aan.
4. Iedereen moet kunnen deelnemen aan het verenigingsleven. Daarom moeten
alle accommodaties optimaal toegankelijk worden en blijven.
5. Verenigingen verdienen ondersteuning in veiligheid. Veel verenigingen hebben meerdere malen last gehad van inbraakpogingen of vandalisme. De gemeente steunt de verenigingen en stelt een adviespakket met veiligheidsmaatregelen samen.
6. Regels voor verenigingen gaan we versoepelen, zodat ze meer tijd en ruimte
hebben om te doen waar ze voor zijn opgericht.
7. De gemeente neemt het voortouw om sponsoren en verenigingen bij elkaar te
brengen.
8. Verenigingen worden geholpen met het inzetten voor maatschappelijke doelen. Veel verenigingen geven aan maatschappelijk betrokken te willen zijn. De
gemeente stelt een plan op van welke verenigingen gebruik gemaakt kan worden om maatschappelijke doelen te bereiken. De gemeente draagt via bijvoorbeeld de U-pas bij in de kosten.
9. De wachtlijsten voor verenigingen worden verkort door middel van een actieplan wachtlijsten. Daarvoor worden eerst de oorzaken van de wachtlijsten
onderzocht. In nauwe samenwerking met de verenigingen zal de gemeente er
vervolgens alles aan doen om de wachtlijsten terug te dringen.
10. De gemeente gaat verenigingen ondersteunen bij het vinden en vasthouden
van vrijwilligers.

Toegankelijkheid van sport
Sporten moet voor elke Utrechter mogelijk zijn, ongeacht eventuele beperkingen. Het
Cda pleit er daarom voor dat sportverenigingen actief werk maken van hun toegankelijkheid, zodat sporten letterlijk laagdrempelig is voor alle Utrechters. Zo kunnen ook mensen met een (lichamelijke) beperking meedoen en uitblinken met een sportieve prestatie.
Niet voor alle sportverenigingen is het eenvoudig om de toegankelijkheid te garanderen.
Daarom moet de gemeente bijspringen om eventuele knelpunten te helpen verminderen.
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Varen en zwemmen
Zwemmen is een van de meest toegankelijke en laagdrempelige manieren van beweging.
Daarnaast is zwemmen in de steeds warmer wordende zomers een prettige manier voor
stadsbewoners om verkoeling te zoeken. In Utrecht moet daarom meer ruimte komen om
in de buitenlucht te zwemmen. Daarbij moeten we met elkaar rekening gaan houden in
en op het water. Het Cda Utrecht wil duidelijkere spelregels op het water en de handhaving en bewustwording erover moet op orde zijn. We willen bij de Weerdsluis een veilige zwemgelegenheid in het water realiseren. Ook willen we de lange wachtlijsten voor
zwemlessen aanpakken door meer ruimte te reserveren in de gemeentelijke zwembaden
voor zwemscholen.
De recreatievaart verdient echter ook de ruimte. Utrecht wordt steeds dichter bebouwd,
wat leidt tot steeds meer obstakels in de bevaarbare wateren. Daarom zetten wij ons vol
in voor het bevaarbaar houden van de Utrechtse wateren. Projecten zoals de heropening
van de Catharijnesingel krijgen van het Cda dan ook alle steun.
UIT DE BUURT: Al jarenlang is men bezig het tracé van de Vikingrijn te herstellen, o.a.
om nieuwe vaarverbindingen mogelijk te maken. Hierbij loopt men tegen obstakels op als
vaste bruggen en te weinig budget. Wij staan ervoor dat dit snel wordt opgepakt door de
gemeente.
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Roeien
De roeisport heeft een lange geschiedenis in Utrecht. Dat moet zo blijven, maar daarvoor
is het wel van belang dat de kwaliteit van het Utrechtse roeiwater op het Merwedekanaal
gewaarborgd blijft. Het Cda is daarom tegen het plaatsen van onnodige obstakels in het
roeiwater en vindt dat het aantal bruggen over het kanaal tot het minimum beperkt moet
blijven. Bruggen die wel noodzakelijk zijn, moeten ruim voldoende doorvaarhoogte hebben en gevrijwaard zijn van peilers in het water.
AL BEREIKT: Ons voorstel om de overbodige Heycopbrug bij de Merwedekanaalzone
niet te realiseren, werd gelukkig vorig jaar aangenomen in de gemeenteraad. Hierdoor
blijft het roeiwater op het Merwedekanaal beter begaanbaar voor roeiboten.
Daarnaast zijn wij voorstander van het aanleggen van een volwaardige wedstrijdbaan bij
de nieuw te ontwikkelen woonwijk Rijnenburg. Samen met de Utrechtse roeiverenigingen
en de KNRB moet de gemeente deze zo snel mogelijk gaan realiseren.
Concreet:
• Vernieuw of vervang verouderde sportaccommodaties. Breid accommodaties uit bij
verenigingen met lange wachtlijsten.
• Betrek lokale verenigingen meer bij de organisatie van grote (internationale) sportevenementen.
• Sportverenigingen die tegen problemen aanlopen bij het garanderen van toegankelijkheid moeten door de gemeente ondersteund worden.
• Zwemmen in de buitenlucht moet meer ruimte krijgen, onder meer door het creëren
van zwemzones in de singels.
• Het aantal obstakels in het water moet met het oog op het varende verkeer en roeiers
tot een minimum beperkt worden.
• In de ontwikkeling van Rijnenburg moet de gemeente de aanleg van een roeibaan
meenemen.
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9.

Gezond leven
voor jong en oud

Gemeenten krijgen in Nederland steeds meer verantwoordelijkheden en taken in de zorg.
Het is aan Utrecht om hier een goede invulling aan te geven. Zorg heeft ook alles met
welzijn te maken. Deze staat vaak onder druk, door onder meer verkeersdrukte, geluidsoverlast en het afbouwen van sociale en culturele voorzieningen. Wij zijn van mening dat
bij elke gemeentelijke beslissing het welzijnsaspect dient te worden meegenomen. Met
de groei van de stad komt dit extra onder druk te staan. Of het nou gaat om ziekte, eenzaamheid, schulden of niet mee kunnen komen in de buurt: preventie geeft de beste kwaliteit van leven. Als het, ondanks alle preventieve inspanningen, toch misgaat, moet de
gemeente de juiste zorg leveren. Hierbij stellen we altijd de autonomie en eigen regie van
de zorgvrager centraal.
Wij vinden dat zorg en welzijn integraal moet worden bekeken: preventie, ondersteuning
en participatie (POP) moet geregeld zijn over alle generaties en gezinssituaties heen. Wanneer we willen dat niemand alleen staat en we allemaal meedoen, moet ook iedereen zich
gesteund en gehoord voelen.

9.1 De jeugd heeft de toekomst!
Tegengaan van overgewicht
Overgewicht bij kinderen neemt fors toe. Daarom wil het Cda dat ruimte voor sporten op
openbare plekken verder uitgebreid wordt met hulp van Sport Utrecht om zo kinderen op
laagdrempelige manier aan het bewegen te krijgen. De creatieve ervaringen en oplossingen van Buurtsportcoaches die in Coronatijd zijn opgedaan, worden structureel gemaakt.
Ook moet het mogelijk worden om het initiatievenfonds in te zetten bij het tegengaan van
overgewicht onder kinderen. Gezond eten en drinken is voor alle Utrechters van belang,
maar voor onze jeugd in het bijzonder. Natuurlijk hebben de ouders, de opvoeders en de
jongeren zelf daarbij een grote verantwoordelijkheid, maar ook de scholen en de gemeente kunnen helpen. Wij zetten erop in dat scholen worden geholpen met gezonde voeding,
zodat het aanbod in schoolkantines structureel gezonder wordt. Daar zullen de ouders
van de kinderen zoveel als mogelijk bij worden betrokken.
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Concreet:
• Zet het initiatievenfonds in voor het tegengaan van kinderovergewicht en maak gebruik van de ervaringen die op zijn gedaan tijdens de Coronacrisis om kinderen ook
buiten school aan het bewegen te krijgen.
• Help scholen om hun kantines gezonder te maken, draag bij aan “gezonde schoollunches”.
Groene schoolpleinen
Utrechtse schoolpleinen zijn nog te vaak een kale tegelwoestijn. Deze moeten echt groener. Op sommige plekken zien we dat de groene schoolpleinen met bewoners en organisaties uit de buurt worden onderhouden. Dit laat wat ons betreft op een prachtige manier de kracht van onze samenleving zien en dus ondersteunen we dat van harte. Groene
schoolpleinen creëren een gezondere onderwijsomgeving en zetten kinderen aan om
meer te bewegen. Wij stimuleren de aanleg en het onderhoud van deze groene schoolpleinen.
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Jeugdzorg en armoede
De wachttijden in de jeugdzorg zijn momenteel veel te lang. Dit is een landelijk probleem,
waarbij de gemeente echter wel een rol kan spelen. Het Cda Utrecht vindt dat de gemeente structureel meer geld uit moet trekken voor jeugdhulpverlening. Niet alleen om
de wachttijden te verkorten, maar ook om de kwaliteit van de hulp te verbeteren. Het Cda
streeft daarnaast naar een betere balans en efficiëntere infrastructuur in de jeugdhulp
zodat de zorg komt bij de mensen die de ondersteuning het meest nodig hebben en de
zorg sneller geleverd kan worden.
In Utrecht groeit 8% van de kinderen op in armoede. Dat zet deze kinderen op achterstand. Ze ervaren stress en spanning thuis. Ze hebben te maken met sociale uitsluiting en
hebben een sterk vergrote kans om later zelf ook weer in armoede terecht te komen. De
gemeente zet in op vroege herkenning van kinderarmoede en het doorbreken van taboes,
bijvoorbeeld door lespakketten voor scholen in te zetten.
Advies CDA Utrecht aan het landelijke CDA: Wij komen met een concreet
plan om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te
halveren. Gezinnen worden geholpen met werk, gemeenten krijgen meer
ruimte (en de daarbij behorende financiële middelen) voor maatwerk en
de regels voor schuldeisers worden aangescherpt. Zo wordt het toepassen van risico-opslag bij leningen aangepakt, komt er een maximum aan
de incassokosten en wordt de maximale termijn voor schuldhulpverlening teruggebracht van drie naar anderhalf jaar. Om te zorgen dat minder mensen in de schulden komen worden flitskredieten geregistreerd.
We stellen voor om aan te sluiten op het programma Armoedecoalitie
wat betreft bespreekbaar maken van armoede onder jeugd.

Jongeren laten meepraten
We moeten voorkomen dat we alleen óver jongeren praten en dingen bedenken voor
hen. Veel beter is jongeren actief te betrekken. Dat zorgt er ook voor dat we meer eigenaarschap creëren. De gemeente moet wat ons betreft dus veel meer actief de wijken in
om jongeren te betrekken bij beleidskeuzes. Een andere manier om jeugd mee te laten
praten over jongerenbeleid is door het instellen van een zogenaamde ‘jongerenraad’ die
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.
Concreet:
• De jeugdzorg moet sneller en beter. Wij willen hier de komende jaren extra budget
voor uittrekken. Ook zetten we vol in op het aanpakken en voorkomen van kinder
armoede.
• Utrecht krijgt een jongerenraad, die de gemeente adviseert over jongerenzaken.
• Utrecht moet zich aansluiten bij grotere programma’s die al mooie dingen bereiken,
zoals het Deltaplan Jeugd.
• De gemeente ondersteunt regionale samenwerking tussen zorginstellingen om de
zorg in de regio te verbeteren, zodat ze bijvoorbeeld goede afspraken maken over hoe
voorkomen wordt dat overmatig sterke pijnstillers worden voorgeschreven, maar ook
de uitwisseling van zorgpersoneel en eHealth.
• Stimulering het programma VMS: (Ont)regel de zorg om onnodige administratieve lasten
weg te halen. Dit kan de gemeente ook doortrekken naar jeugdzorg en buurtteams.

9.2 Ouderen en mantelzorgers
Utrecht is een studentenstad met relatief veel jonge mensen. Maar de komende decennia
zal ook het aantal ouderen flink toenemen. Daar moeten we ons nu al op voorbereiden.
Het ouderenbeleid van de gemeente is nu te versnipperd. Het is wat ons betreft essentieel dat de gemeente een visie op ouderenzorg ontwikkelt die aansluit bij de visies van
de lokale partijen en landelijke organisaties. Veel ouderen hebben nog vele hobby’s en
zijn nog heel actief. Ze zijn vaak ook de ogen en oren van de buurt, en dragen bij aan de
sociale cohesie met de buren. We moeten daarom van het beeld af dat ouderen alleen
maar hulpbehoevend zijn. We kunnen er wel voor zorgen dat we de stad “senior-vriendelijker” inrichten zodat zij geen onnodige obstakels tegenkomen. Het verbinden van generaties kan hier een belangrijke rol in spelen. Een mooi voorbeeld hiervan is ouderen laten
samenwonen met jongeren, waarmee meteen het tekort aan studentenwoningen wordt
geadresseerd. Het Cda wil de komende jaren vol inzetten op het ontwikkelen van deze zogenaamde ‘meergeneratiewoningen’. Ook willen wij bij woningbouw, de inrichting van de
openbare ruimte en het openbaar vervoer rekening houden met ouderen. Hier besteden
we aandacht aan in de andere hoofdstukken.
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Oog voor mantelzorgers
Mantelzorgers zijn goud waard. Veel mantelzorgers ervaren hun zorgtaken als mooi, intensief
maar vaak ook als heel zwaar. Het Cda vindt het
daarom belangrijk dat we blijven investeren in
de ondersteuning van deze mensen. We moeten voorkomen dat mantelzorgers uitvallen.
Het is daarom van belang om vroegsignalering
van overbelasting te verbeteren, mantelzorgers
beter te informeren over ondersteuningsmogelijkheden en het aanbod van respijtzorg te vergroten.
Ook moet het makkelijker zijn om respijtzorg aan
vragen.

VOORBEELD
USV Hercules organiseert in
het weekend een ‘Derde helft’,
waar ouderen kennis kunnen maken
met verschillende sporten, koffie
kunnen drinken en spelletjes spelen.
Dit is een groot succes en zien we
graag navolging krijgen bij andere
verenigingen in de stad.
te

Betaald parkeren wordt steeds meer de norm in de wijken. Het mag niet zo zijn dat een
mantelzorger hiermee op kosten wordt gejaagd. In het parkeerbeleid moet daarom ruimte komen voor bezoekerspassen voor mantelzorgers. Op dit moment biedt de gemeente
al een korting van 75% op de parkeerkosten voor mantelzorgers, maar dat moet wat het
Cda betreft 100% worden.
Buurtteams
Onze buurtteams zijn en blijven een onmisbare schakel in de hulpverlening en de ondersteuning van onze bewoners. De buurtteams bevorderen dat mensen zelf regie kunnen
blijven houden en dat de hulpverlening duurzaam is. Ook wordt er zo altijd gekeken hoe
we de zelfredzaamheid van mensen kunnen versterken. De gemeente stuurt aan op de
menselijke maat, onder andere door onnodige wisselingen van medewerkers te voorkomen, zodat de organisaties en de inwoners kunnen bouwen aan een persoonlijke en
duurzame relatie.
Concreet:
• Mantelzorgers moeten gratis kunnen parkeren bij degene die ze verzorgen.
• Wij willen eenzaamheid onder ouderen aanpakken, onder meer door het ontwikkelen
van een allesomvattende ouderenvisie en het inzetten op innovatieve woonvormen.
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10.

Een sterke
lokale economie
en onderwijs

Een sterke plaatselijke economie en goed onderwijs zijn van fundamenteel belang. Beide
hebben flinke klappen gehad als gevolg van de Coronacrisis. Een herstelplan is dan ook
noodzakelijk.
De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 voor veel ondernemers grote gevolgen gehad, Met
name winkeliers, de horeca, de cultuursector en de evenementensector hebben geleden
onder de coronamaatregelen. Deze ondernemers zijn onmisbaar voor een leefbare stad.
Ondanks de overheidssteun hebben velen van hen tijd – en ruimte – nodig om hiervan
te herstellen. Maatschappelijke vernieuwingen, waarvan zij vaak de motor zijn, kwamen
tot stilstand. Om hen te beschermen en de arbeidsmarktparticipatie in stand te houden,
wil het Cda zich inzetten voor een herstelplan in de komende vier jaar. De gemeente zou
ook moeten werken met een solidariteitsfonds, waarbij ondernemers elkaar ook kunnen
ondersteunen in lastige tijden.

10.1 Vestigingsklimaat (startende) ondernemers
Utrecht is voor veel bedrijven en start-ups een aantrekkelijke vestigingslocatie. Dat mogen
we niet als iets vanzelfsprekends gaan zien. Het blijft nodig goed zicht te houden op waar
ondernemers behoefte aan hebben. Een goed vestigingsklimaat bestaat uit een mix van
grote en kleinere bedrijven. Daarnaast is er in onze stad een flinke instroom van jong
talent en een aantal internationaal gerenommeerde bedrijven dat deze ondersteunt. De
gemeente moet met een brede blik blijven kijken naar startende ondernemers. We kiezen
bewust voor gevarieerde bedrijvigheid in de binnenstad, zodat de horeca niet de overhand krijgt. De binnenstad moet een gezonde mix van verschillende soorten ondernemingen blijven. Daarbij hebben we in het bijzonder oog voor kleinschalige bedrijvigheid door
lokale ondernemers. Zij geven Utrecht een eigen karakter.
Het Cda wil verder kijken dan alleen de binnenstad als het gaat om het bevorderen van
de levendigheid, vitale winkelgebieden en de diversiteit aan voorzieningen. We zijn daarom een groot voorstander van meer bedrijvigheid in de woonkernen en buitenwijken.
Denk daarbij aan detailhandel en kleinschalige en gevarieerde horeca. Alles natuurlijk in
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de schaal die bij de betreffende plek hoort en passend bij de wensen van de bewoners.
UIT DE BUURT: in de afgelopen periode hebben wij het voorstel gedaan om in Veldhuizen
extra ruimte te geven voor horeca, omdat hier behoefte aan was in de buurt.
Concreet:
• We stellen een maximum aan het aantal horecazaken in de binnenstad.
• In de wijken worden meer mogelijkheden gecreëerd voor ondernemingen.
• Het Cda wil In bestemmingsplannen de categorie “maatschappelijk” verder uitsplitsen,
zodat ook echt de creatieve makers een plek krijgen.

10.2 De beweging naar een deeleconomie
In een deeleconomie wordt uitgegaan van het delen van diensten in plaats van het in bezit hebben van goederen. Voorbeelden zijn het delen van auto’s en appartementen. Cda
Utrecht wil de deeleconomie stimuleren. Dit kan helpen bij de transitie naar een circulaire economie. Daarnaast biedt dit kansen voor start-ups en kan dit de gemeenschapszin
bevorderen. Tegelijkertijd blijft Cda Utrecht ook waken voor mogelijke nadelen van een
deeleconomie, zoals oneerlijke concurrentie.
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Concreet:

• De gemeente stimuleert initiatieven die uitgaan van een deeleconomie.

10.3 Markten
De markten in Utrecht zijn een fenomeen. Van de lapjesmarkt op de Breedstraat tot de
bloemenmarkt op Janskerkhof. Daarnaast zijn er nog algemenere markten, zoals op het
Vredenburg en bij winkelcentrum Overvecht. Het gemeentelijk marktbeleid willen wij in
overleg met de marktkooplui verbeteren, zodat het uitnodigt tot een gevarieerd aanbod
met grote en kleine kramen. Een nieuwe verdeelsleutel voor marktkramen waarbij marktkooplui betalen per daadwerkelijk gebruikte vierkante meter draagt hier bijvoorbeeld aan
bij. De plannen voor het verminderen van parkeerplekken op onder andere het Janskerkhof mogen niet ten koste gaan van de ruimte voor de markten. Daarnaast willen we graag
dat ook wijken die verder van de binnenstad afliggen, zoals Leidse Rijn, een eigen markt
krijgen.
Concreet:
• Het marktbeleid wordt gemoderniseerd met een eerlijkere verdeelsleutel waarbij het
aantal vierkante meters leidend is.
• Er moeten ook markten komen in wijken die verder van de binnenstad afliggen.

10.4 Digitalisering
Digitalisering biedt talloze voordelen. Onze hele huidige maatschappij draait erdoor. Dingen die voorheen niet konden, worden mogelijk. Door de coronacrises heeft digitalisering
een nog grotere vlucht genomen. De gemeente moet de mogelijkheden die digitalisering
biedt optimaal benutten. Het Cda pleit daarom voor de ontwikkeling van een ‘Utrechtapp’, waarin inwoners eenvoudig zaken zoals een verhuizing of een vergunningaanvraag
kunnen regelen.
De nieuwe Utrecht-app kan een mooie uitbreiding zijn van de huidge ‘slim-melden app’,
waarmee burgers problemen in de stad snel door kunnen geven aan de gemeente. De
huidige app werkt niet altijd even goed. We zien graag dat mensen gemakkelijker een melding kunnen doen, maar dat vooral de behandeling van die melding adequaat wordt opgepakt. Het mag dus niet meer gebeuren dat het te lang duurt voordat de gemeente in actie
komt, of dat er in sommige gevallen helemaal niets gebeurt. De nieuwe app zal ook beter
in staat moeten zijn om ideeën voor het schoon, heel, veilig én duurzaam houden van onze
leefomgeving door te geven. Dus niet alleen meldingen achteraf over dat een bankje wéér
kapot is, maar ook suggesties om het bankje van een ander materiaal te maken of iets te
verplaatsen. De Utrecht-app kan bijdragen aan het verkleinen van de afstand tussen de
gemeente en de inwoner, waarmee er werk wordt gemaakt van een stad op mensenmaat.
Niet iedereen kan echter even gemakkelijk mee in de digitale wereld. Met name ouderen
en mensen met een taalachterstand hebben moeite met het gebruik van het internet.
Voor deze groepen willen wij een gemeentelijk programma voor digitaliseringsonderwijs,
in samenwerking met partners uit de samenleving. Voor mensen die om financiële redenen geen of beperkt toegang hebben tot het internet moet de gemeente de U-pas
uitbreiden. In onze sterk gedigitaliseerde samenleving is internettoegang immers een belangrijke levensbehoefte.
Concreet:
• Er komt een nieuwe ‘Utrecht-app’ waar burgers niet alleen schade of problemen kunnen doorgeven, maar ook andere zaken met de gemeente kunnen regelen.
• De gemeente start een programma voor digitaliseringsonderwijs voor mensen die nog
onvoldoende hun weg weten op het internet.

10.5 Utrecht onderwijsstad
Goed onderwijs is essentieel voor onze jongeren en onze samenleving als geheel. Het
onderwijs speelt een cruciale rol in de persoonlijke talentontwikkeling. Voor het Cda staat
ook bij onderwijs het uitgangspunt ‘samen verantwoordelijk’ centraal: de gemeente moet
goed samenwerken met ouders, leerlingen en schoolbesturen om tot goed onderwijsbeleid te komen.
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Basis- & voortgezet onderwijs
Onze stad is rijk aan verschillende soorten scholen. Verschillend qua onderwijsniveau en
-aanbod, maar ook verschillend qua identiteit. Cda Utrecht staat pal voor keuzevrijheid in
het onderwijs en wil dat de gemeente daar actief aan bijdraagt. Ouders moeten altijd een
school in de buurt kunnen kiezen die past bij hun overtuigingen.
Onderwijshuisvesting
Scholen zijn belangrijke ontmoetingsplekken. Daar moet optimaal rekening mee worden
gehouden bij het ontwikkelen van nieuwe schoolgebouwen. In nieuwe wijken moet de
school een veilige en centrale locatie krijgen, goed bereikbaar met de fiets, auto en het OV.
Wanneer scholen gebouwd, gerenoveerd of uitgebreid worden, moeten we de kans grijpen
om duurzame en energiezuinige schoolgebouwen te bouwen. Door de coronacrisis is nog
eens benadrukt hoe belangrijk een gezond binnenklimaat in de schoolgebouwen is.
Wij willen dat de gemeente gaat meewerken aan het openstellen van schoolgebouwen,
gymzalen, en schoolpleinen voor initiatieven uit de stad. Op deze manier realiseren we
meer ruimte voor bijvoorbeeld ouderinitiatieven, culturele projecten of maatschappelijke
organisaties die iets willen betekenen voor de kinderen van de school of de mensen uit
de buurt.
AL BEREIKT: Het schoolgebouw aan de Rubenslaan staat al zo’n 15 jaar leeg, initiatiefnemers uit de buurt meldden zich bij de gemeente, maar kregen geen gehoor. Mede met
hulp van het Cda kwamen zij toch in gesprek en werden hun plannen om het gebouw in
ere te herstellen en opnieuw in gebruik te nemen, gehoord.
Vergroten stage-aanbod
Veel jongeren komen moeilijk aan een stage of een baan. Vaak is het voor jongeren met
een migratie-achtergrond nóg moeilijker. Dat is niet eerlijk. Het Cda wil dat de gemeente
zich in gaat zetten voor een betere bemiddeling tussen MBO-instellingen en bedrijven om
dit probleem op te lossen. Ook zou de gemeente wat ons betreft zelf meer stages aan
moeten bieden aan MBO’ers.
Studenten
Studenten horen bij Utrecht. Daar zijn we trots op. Studenten zorgen voor gezelligheid en
levendigheid. Zo kent Utrecht een mooi verenigingsleven, waar veel studenten met elkaar
optrekken en vriendschappen voor het leven opbouwen. Bovendien zijn veel studenten
actief betrokken bij de Utrechtse samenleving, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk of
door het opzetten van allerlei initiatieven. De gemeente moet meer samenwerken met
de universiteit, buurteams, en studentenorganisaties zoals studentenverenigingen en studieverenigingen om het (mentale/psychische) welzijn van studenten goed in de gaten te
houden en om studenten die dat nodig hebben hulp te bieden.
Veel studenten studeren en wonen op de Uithof (Utrecht Science Park). De Uithof ontwikkelt zich steeds meer tot een volwaardige wijk waar studenten niet alleen kunnen wonen

65

en studeren, maar ook uitgaan en elkaar ontmoeten. Cda Utrecht is een groot voorstander
van het verder benutten van de mogelijkheden van de Uithof en het bouwen van meer studentenwoningen dichtbij de universiteitsgebouwen. Om de Uithof echt tot een volwaardige studentenwijk te laten uitgroeien is het noodzakelijk dat de gemeente investeert in een
uitgebreider aanbod aan winkels, diensten en (nacht)horeca. Ook studenteninitiatieven
zoals het heropenen van de voormalige ‘studentenkeet’ op de Uithof krijgt onze steun.
Studeren is niet alleen voor studenten. We zien dat er steeds meer behoefte is aan omscholing van mensen die al een baan hebben. De gemeente moet mensen stimuleren om
te blijven leren en daarnaast de samenwerking zoeken met onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven.
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Concreet:
• Schoolgebouwen zouden meer gebruikt kunnen worden voor initiatieven vanuit de samenleving. Indien nodig moet de gemeente dit helpen faciliteren.
• Het Cda Utrecht wil dat de gemeente meer werk maakt van het creëren van stagemogelijkheden voor MBO’ers, zowel bij de gemeente zelf als in samenwerking met het
bedrijfsleven.
• Wij willen dat de Uithof wordt uitgebouwd tot een volwaardige wijk met alle faciliteiten
die daarbij horen.
• Leraren moeten gratis kunnen parkeren in de buurt van de school waar ze werken. Zo
maken we het makkelijker voor leraren van buiten de stad om in Utrecht te werken.

10.6 Internationalisering en Europa
Utrecht heeft ook voor internationaal opererende bedrijven en instellingen een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De Universiteit Utrecht en andere kennisinstellingen trekken veel
internationale studenten aan. Een relatief groot deel van onze inwoners is expat of heeft
een migratieachtergrond. Velen van hen wonen slechts tijdelijk in de Domstad. Deze tijdelijke mede-inwoners dragen positief bij aan de levendigheid en de economische groei
in de stad. Tegelijk brengt deze internationalisering wel het risico van het uiteenvallen
van sociale cohesie en een nog sterkere stijging van de huizenprijzen met zich mee. Dat
is ongewenst. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente contacten tussen gevestigde
bevolkingsgroepen en nieuwkomers bevordert. Maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven die hieraan bijdragen krijgen daarbij natuurlijk volop de ruimte. In dit verband
is de jaarlijkse viering van Europadag Utrecht op 9 mei op initiatief van de Utrechtse kerken een waardevolle traditie. Het Cda geeft dit soort initiatieven die de gemeenschapszin
bevorderen graag alle ruimte.
Om de sterke band tussen Utrecht en Europa verder te bevorderen wil het Cda dat Utrecht
bij de eerstvolgende mogelijkheid weer meedingt om de ‘Culturele hoofdstad van Europa’
te worden. De band tussen Utrecht en de rest van de wereld kan versterkt worden door
het aantal stedenbanden uit te breiden: momenteel heeft Utrecht slechts één zusterstad.

Deze stedenbanden kunnen gebruikt worden om Utrecht in het buitenland te promoten,
maar ook om van elkaars ervaringen en expertises te leren.
De universiteit en de hogescholen trekken steeds grotere aantallen internationale studenten. Het Cda juicht dit in principe toe, maar vindt wel dat we internationale studenten
slechts hierheen moeten laten komen als we ze ook daadwerkelijk kunnen huisvesten.
Daarom willen wij dat de gemeente in gesprek gaat met de universiteit en de hogescholen
om concrete maatregelen te treffen om de huisvesting voor internationale studenten te
verbeteren. Dit betekent ook dat de gemeente bij gebrek aan voldoende huisvesting de
onderwijsinstellingen met klem moet adviseren minder internationale studenten aan te
nemen.
Concreet:
• De maatschappelijke cohesie tussen Utrechters en expats moet verbeterd worden,
onder meer door gezamenlijke tradities en gewoonten.
• Utrecht gaat meedingen om de titel van ‘Culturele hoofdstad van Europa’ en gaat meer
stedenbanden aan met steden over de gehele wereld.
• De gemeente gaat met de universiteit en de hogescholen in gesprek over het verbeteren van huisvesting voor internationale studenten.
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11.

Cultuur

11.1 Culturele sector en initiatieven
Cultuur geeft kleur aan het leven. Door kunst kunnen we onze creativiteit, ideeën en gevoelens uiten en komen we in aanraking met andere perspectieven op de wereld. Kunst
is verweven met zingeving. Bovendien is samen bezig zijn met cultuur een mooie verbindende activiteit. De verjaardag van Utrecht (900 jaar) is een enorme kans om een verdere
impuls aan cultuur te geven. Dit gaan we samen vieren, met al die mensen die daar enthousiast over zijn; op de bekende plekken in de stad en in de wijken.
Diverse en toegankelijke cultuur
Niet alleen in de binnenstad, maar ook op buurtniveau moet er voldoende aanbod van
cultuur zijn. Daar moet dus ook fysieke ruimte voor worden gemaakt. Denk aan oefenruimtes voor bands of een podium voor een theatergezelschap. De wijkcultuurhuizen zijn
een onmisbare schakel in het Utrechtse cultuurlandschap. Ze brengen inwoners op een
laagdrempelige manier in aanraking met cultuur en ondersteunen mensen die hun eigen
culturele initiatieven willen realiseren. Wij pleiten daarom voor meer investeringen in deze
wijkcultuurhuizen.
Een groot deel van de cultuursubsidies wordt één keer in de vier jaar vastgesteld. Een
goede zaak wat ons betreft, want daardoor ontstaat continuïteit in het cultuurbeleid. Wel
moet er voldoende geld gereserveerd worden voor nieuwe initiatieven die buiten deze
cyclus ontstaan. Ook moet de subsidieaanvraag goed toegankelijk blijven voor kleinere
initiatieven. In het huidige systeem vallen zij soms buiten de boot, omdat ze concurreren
met grote instellingen.
Musea
Utrecht heeft een aantal prachtige en toonaangevende musea, maar nog te weinig mensen weten die te vinden. Wij vinden dat de gemeente meer werk moet maken van het
promoten van deze musea. Dit versterkt de positie van Utrecht als cultureel centrum en
levert musea hogere bezoekersaantallen op. Veel van de musea in Utrecht zijn alleen overdag open. Het Cda vindt het gewenst dat er een betere afstemming komt op de wensen
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van het publiek. Dit betekent dat musea wat ons betreft ook ’s avonds hun deuren openen
voor bezoekers.
Culturele broedplaatsen
Cultuur moet zoveel mogelijk verspreid worden door de stad. In elke wijk zouden zogenaamde ‘culturele broedplaatsen’ moeten zijn, zoals de Vlampijpateliers, de Nijverheid en
de Werkspoorkathedraal. Hiervoor kunnen leegstaande panden worden gebruikt, in de
vorm van pop-up ateliers en expositieruimtes.
Sint Maarten
Het feest van Sint Maarten op 11 november wordt in Utrecht gaandeweg meer gevierd
met een breed scala aan activiteiten. Het Cda vindt dit een mooie ontwikkeling, die kan
uitgroeien tot de feestdag van Utrecht. Mocht hier vraag naar zijn vanuit de organisatie,
zou de gemeente deze activiteiten verder kunnen faciliteren.
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Concreet:
• Musea gaan vaker ’s avonds open voor bezoekers.
• Er komen in de binnenstad meer zichtbare bordjes op logische plekken die naar de
musea verwijzen.
• Het grote “Broesepand” moet ruimte bieden aan cultuur en maatschappelijke initiatieven
die een plek zoeken in de stad.
• Er komen pop-up ateliers en expositieruimtes om kunstenaars een plekje te geven om
te werken en hun kunst te tonen en zo tegelijk de leegstand in de stad aan te pakken.

11.2 Monumenten en erfgoed
Utrecht is een stad met een rijke historie. Het Cda vindt het belangrijk dat het erfgoed
goed verzorgd wordt, zodat het doorgegeven kan worden aan de generatie die na ons
komt. De gemeente neemt het voortouw bij het opzetten en onderhouden van een betere
samenwerking tussen de verschillende partners die betrokken zijn bij het Utrechts erfgoed
en de Utrechtse musea. Er wordt samen een integrale visie ontwikkeld op hoe erfgoed zo
goed mogelijk gebruikt en onder de aandacht gebracht kan worden. Utrecht moet aandacht hebben voor erfgoed uit de hele gemeente. Veel historisch erfgoed in Leidsche Rijn,
Vleuten, De Meern en Haarzuilens is bij veel mensen nog relatief onbekend. Daarom gaan
we ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van deze monumenten, ook digitaal, verbetert.
Werven
Samen met bewoners gaat de gemeente aan de slag om onze unieke werfkelders te restaureren. Ook gaan we samen met hen na hoe we tot een duurzame oplossing komen voor
het onderhoud van de kelders. Om schade en overlast te voorkomen staan we te zwaar
verkeer op de grachten boven de kelders niet meer toe. Deze regel gaan we duidelijk
communiceren en handhaven. Eventueel valt te denken aan het middels beweegbare versperringen onmogelijk maken dat vrachtwagens over de grachten rijden.

Concreet:
• Er moet meer aandacht komen voor Utrechts erfgoed buiten de binnenstad.
• De werfkelders worden beter beschermd door het weren van zwaar verkeer van de
grachten.

11.3 Utrecht kerkenstad
Utrecht staat al eeuwen bekend om zijn vele schitterende monumentale kerken. Het Cda
Utrecht wil dat de gemeente specifiek aandacht heeft voor dit religieus erfgoed, omdat
deze gebouwen hun eigen aandachtspunten kennen. Vele bezoekers weten de Domkerk
al te vinden, maar er zijn veel meer mooie en interessante gebouwen die nog te weinig
bezocht worden. De stichting ‘Kerken Kijken’ timmert al flink aan de weg om ook de andere Utrechtse kerkgebouwen onder de aandacht te brengen. Dit initiatief verdient volgens
ons alle steun en wij zouden graag zien dat de gemeente hier de komende jaren meer geld
voor uittrekt.
Door de ontkerkelijking wordt het in ere houden van kerken en het vieren van de eredienst steeds moeilijker. Een van de consequenties is het verlies van inkomsten. Acties
als de Kerkbalans zijn meestal niet voldoende om de financiële achteruitgang te stoppen.
Daarom worden nog steeds kerken gesloten. Veel kerken zijn door de coronacrisis in de
problemen gekomen, doordat het gebouw niet geëxploiteerd kon worden, terwijl er wel
gewoon onderhoudskosten gemaakt moeten worden.
UIT DE BUURT: Restauratie van de Dom is gaande, onze mooie Dom staat in de steigers.
Samen met initiatiefnemers heeft Cda Utrecht in de gemeenteraad ervoor gezorgd dat
de vrijgekomen brokstukken een tweede leven krijgen, en niet als puin onder de weg
belanden.
Het is daarom dringend nodig dat deze kerken ondersteund worden. Er moet weer een
regeling komen voor de restauratie van en het onderhoud aan religieus erfgoed, maar
vernieuwing is ook mogelijk. Denk daarbij aan het stimuleren van hergebruik, meervoudig
gebruik (niet alleen voor de eredienst) en vrijwilligerswerk in kerken. Een middel om dit
te realiseren is de ‘Visie Religieus Erfgoed’ van de gemeente. Wanneer de functie van
een religieus gebouw verandert, moet het erfgoed zo veel mogelijk intact blijven en in
een zorgvuldig proces betrokkenen horen. Hetzelfde geldt voor verduurzaming, zowel
op het gebied van energie als circulariteit. In de afgelopen jaren zijn er mooie initiatieven van kerken bijgekomen. Denk daarbij aan het organiseren van andere activiteiten in
de Jacobikerk en de Antoniuskerk in Lombok, waarmee een nieuwe dynamiek ontstaat.
Een ander voorbeeld is de Bethelkerk, waar betrokkenen het initiatief zijn gestart om te
verduurzamen met zonnepanelen, met respect voor het gebouw. Soms biedt het gebouw
ook kansen om te kijken naar commerciële explotatiemogelijkheden, zoals aan de Kromme
Nieuwegracht, waar invulling is gevonden met een gezondheidscentrum en een tiental
woningen.
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Bewoners betrekken bij kunstwerken
De gemeente geeft veel geld uit aan kunstwerken in de openbare ruimte. De mening van
bewoners en omwonenden wordt daarbij nauwelijks gevraagd. Het ontbreekt aan werkelijke
bewonersparticipatie. Dat moet en kan anders. Daarom staat het Cda voor het volgende:
1. Organiseer een dialoog met bewoners, ondernemers en gebruikers
2. Kunstwerken moeten binding hebben met de buurt of plek waar ze staan
3. Ze moeten de plek écht opknappen
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