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Utrecht, stad voor iedereen
Voorwoord

Utrecht is een echte GroenLinks-stad. GroenLinks draagt als stabiele grote partij in Utrecht al jaren bij 
aan het vormgeven van de stad. En dat zie je, dat voel je, dat merk je.
 
Utrecht is een duurzame stad, waar zonne-energie steeds meer ruimte krijgt en het aantal elektrische 
auto’s en laadpalen snel groeit. Utrecht is de tweede fietsstad van de wereld. Over de talloze fietspaden 
en fietsstraten fiets je makkelijk en snel door de stad. Dankzij de Dafne-Schippersbrug ben je sneller 
over het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij het station zijn gratis fietsenstallingen – waaronder de grootste fiet-
senstalling van de wereld. Fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer krijgen steeds meer ruimte. 
Denk aan de herinrichting van de Mariaplaats en de Twijnstraat en aan de tram die straks naar de Uithof 
rijdt. Dat zorgt voor schonere lucht en dus voor een gezonde stad. 

Utrecht is een sociale stad, waar mensen met een laag inkomen dankzij de U-pas mee kunnen doen aan 
sport en cultuur en waar extra wordt geïnvesteerd in kinderen die in armoede leven. Utrecht is een brui-
sende stad, waar we in de wijken en op stedelijk niveau investeren in cultuur, soms van internationale 
allure. Utrecht is een diverse stad, waar mensen van verschillende culturen, leeftijden en achtergronden 
samenleven. Utrecht is een oude stad met prachtige historische gebouwen en een rijke geschiedenis. 
Tegelijk is Utrecht een jonge stad waar kinderen goed onderwijs krijgen en waar studenten naartoe ko-
men om hun kennis en talenten te ontwikkelen.

Dat alles maakt Utrecht een plek waar mensen graag willen wonen, werken en ondernemen. Utrecht 
groeit, en dat biedt kansen. Maar de groei zorgt ook voor druk op de stad, haar inwoners en de voor-
zieningen. Door de grote vraag op de woningmarkt en het gebrek aan goedkope woningen en sociale 
woningbouw dreigt Utrecht te veranderen in een stad voor de happy few. Meer mensen betekent meer 
verkeer en het groen in de stad komt in het gedrang. Wonen en bouwen, verkeer en vervoer, toeganke-
lijkheid en duurzaamheid, maar ook armoede en gezondheid: in de stad hangt alles met alles samen. 
GroenLinks kijkt vanuit een samenhangende visie naar al deze terreinen en ziet toekomst in een com-
pacte stad voor iedereen. 

GroenLinks wil dat een groeiend Utrecht leefbaar blijft voor al haar inwoners. Daarom blijft Groen-
Links investeren in gezonde groei en duurzame alternatieven voor mobiliteit: openbaar vervoer, fiets 
en (elektrische) deelauto’s. Doorgaand autoverkeer leiden we zo snel mogelijk naar de randen van de 
stad en de binnenstad maken we steeds meer autovrij. Om het groen rondom de stad te ontzien, kiest 
GroenLinks voor groei binnen de stadsgrenzen. Nieuwe bouwprojecten moeten ruimte creëren voor 
parken en openbaar groen. En voor water, liefst met natuurlijke oevers. Ook groene daken, daktuinen 
en gevelgroen helpen de stad aangenaam te houden voor mens en dier. GroenLinks zet hoog in op weg 
naar een klimaatneutrale stad en een circulaire economie.
Boven alles blijft GroenLinks investeren in mensen. De steeds grotere kloof tussen mensen die profite-
ren van de groei en mensen die níet mee kunnen komen, is voor GroenLinks onacceptabel. GroenLinks 
staat voor een Utrecht waar iedereen zich kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn. Waar de wijk waar je 
geboren bent, de opleiding van je ouders of je culturele achtergrond niet bepalen wat je kansen zijn op 
school of op de arbeidsmarkt. Waar jongeren ongeacht hun achtergrond een stageplek kunnen vinden. 
Waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft en niemand bang is om hulp te vragen. Waar men-
sen met een beperking zo min mogelijk drempels ervaren om mee te doen. Waar het voor mensen met 
een laag inkomen niet steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen. Waar contact en 
vertrouwen sterker zijn dan wantrouwen, onbegrip en onbehagen.
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GroenLinks kijkt verder dan de komende vier jaar: wij bouwen nu aan de duurzame en sociale stad van 
de toekomst. Aan een schone stad voor jong en oud, een stad voor iedereen ongeacht afkomst, huids-
kleur, geaardheid of geslacht, een stad waar je ook mee kunt doen als je minder verdient of geen werk 
hebt. En aan een stad die zich verantwoordelijk voelt voor komende generaties en die dus haar uiterste 
best doet om het klimaatprobleem aan te pakken. Kortom: aan de gezonde, aantrekkelijke stad waar we 
zelf willen wonen en die we aan onze kinderen, neefjes en nichtjes of buurkinderen willen doorgeven.

GroenLinks heeft grote ambities voor de stad. Wij willen dat er in Utrecht voor iedereen plaats blijft om 
te wonen, te werken en te leven. Wij willen gezonde lucht, eerlijk delen en een duurzame toekomst. Om 
deze ambities in een groeiende stad waar te maken, moeten we scherpe keuzes maken. Dat kunnen we 
niet alleen. Wij nodigen daarom iedereen uit om mee te praten, mee te doen en mee te beslissen. Zodat 
we samen kunnen bouwen aan een gezonde, eerlijke stad van de toekomst.

Heleen de Boer
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Groen bouwen, samen wonen
Wonen, ruimte en groen

GroenLinks wil dat de stad ook in de toekomst levendig, leefbaar én betaalbaar is. Om 
dat voor elkaar te krijgen moeten we scherpe, slimme keuzes maken.

In onze visie kiezen we voor een compacte, groene stad. De stad groeit: tot 2030 komen er in Utrecht 
ruim 60.000 mensen bij. Maar wij willen de stad niet verder laten uitdijen ten koste van het omringende 
groen. We kiezen voor slimmer gebruik van de ruimte die er binnen de stad is. Dat kan door gebruik te 
maken van oude bedrijventerreinen en leegstaande kantoren. Door op plekken binnen de stad meer 
functies beter te combineren, zoals wonen, werken en recreëren. Om onze leefomgeving en ons welzijn 
te verbeteren, moeten we op zoek naar manieren van leven en werken die minder verspillend en vervui-
lend zijn: zuiniger met energie en minder vervuilend vervoer. Daarbij brengen we óók beter groen, meer 
bloemen en meer leven op straat, in wijken en buurten. 

Onze keuze voor een compacte en groene stad heeft grote gevolgen. Het betekent dat we anders moe-
ten kijken naar verkeer en vervoer, naar stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, naar recreatie, groen 
en de toegang tot het gebied rondom de stad. Ook moeten we goed nadenken over huisvesting en wo-
nen. Op dat terrein spelen tegelijk ándere – sociale – problemen, die we zeker niet uit het oog verliezen. 
Utrecht moet een stad blijven waar plek is voor iedereen, en dus niet alleen voor mensen met hoge inko-
mens. Utrecht heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. GroenLinks wil Utrecht daarnaast de 
meest kindvriendelijke, fietsvriendelijke en toegankelijke grote stad van Nederland maken.
 
HOOFDPUNTEN
• Bouwen en wonen, verkeer en vervoer, armoede en gezondheid: in de stad hangt alles met alles sa-

men. GroenLinks kijkt vanuit een samenhangende visie naar al deze terreinen. De toekomst is een 
compacte groene stad voor iedereen.

• Om voor alle mensen die in Utrecht willen wonen een plek te vinden, zal er meer gebouwd moeten 
worden. GroenLinks wil niet aan de stadsranden bouwen, maar gebruikmaken van bijvoorbeeld oude 
bedrijventerreinen en leegstaande kantoren ín de stad. 

• Ook voor mensen met lagere- en middeninkomens moet wonen in Utrecht betaalbaar blijven. Als er 
niets gebeurt, zal er niet voor iedereen een woning in Utrecht te vinden zijn. De gemeente moet de 
regie nemen en samen met verschillende partners stevig ingrijpen. 

• GroenLinks heeft de stad de afgelopen jaren groener en gezonder gemaakt. Samen met bewoners in 
wijken en buurten gaan we daar de komende jaren mee door.

• GroenLinks streeft ernaar dat Utrecht in 2030 de meest groene, kindvriendelijke, fietsvriendelijke en 
toegankelijke stad van Nederland is.

•  GroenLinks erkent dat dieren wezens zijn die een eigen waarde hebben. Dierenwelzijn, dat wil zeggen, 
het vermijden van onnodig leed bij en uitbuiting van dieren moet bij alle relevante beslissingen van de 
gemeente een overweging zijn.
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STADSONTWIKKELING
GroenLinks wil de groei van Utrecht opvangen ín de stad, niet in het groen daaromheen. 
De komende jaren moeten we de Domstad daarom ‘inbreiden’: we moeten met meer 
mensen beter en slimmer gebruik maken van dezelfde ruimte.

Verdichten of ‘inbreiden’ betekent dat we ruimte maken voor woningen op plekken in de stad die hun 
functie hebben verloren. Denk aan het bedrijventerrein bij de Cartesiusdriehoek of de zone langs het 
Merwedekanaal waar in het verleden bedrijven actief waren. Compact en duurzaam bouwen vlakbij 
Utrecht Centraal, zoals in het Beurskwartier, is bij uitstek een groene keuze. Voorzieningen zoals win-
kels en openbare gebouwen komen dichterbij. We werken vaker thuis of op loopafstand, in bedrijfsver-
zamelgebouwen. Meer gebouwen krijgen méér functies zodat meer mensen er intensief gebruik van 
maken. We richten het groen en de openbare ruimte beter in. Groene zones worden beter op elkaar 
aangesloten en zo ook beter benut. Openbare ruimten en ecologische stadstuinen richten we in als ont-
moetingsplek voor mensen in de buurt.

Bij deze ‘inbreiding’ zijn gezondheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en ontmoeting de uitgangspunten. 
Actief verkeer en vervoer komen centraal te staan en ook buitensport en -recreatie worden in alle plan-
nen meegenomen. Wijken en buurten maken we meer divers, met minder autoverkeer dwars door de 
wijk. Allemaal krijgen ze herkenbare en bereikbare centra of knooppunten. Die zijn gemakkelijk en veilig 
te bereiken, ook voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Op die manier kan iedereen 
actief deelnemen aan het openbare leven in de compacte stad.

BOUWEN 
GroenLinks zet vol in op meer duurzame woningen. Er komt meer ruimte voor verschil-
lende typen woningen en voor gecombineerd gebruik van gebouwen door allerlei men-
sen.

De wensen die GroenLinks en veel bewoners stellen aan nieuwe woningen en gebouwen gaan verder 
dan de wet: energieneutraal, niet meer aangesloten op het gas, geschikt voor de opvang van regenwater 
en voorzien van groene daken. Indien mogelijk maken we gebouwen die energie opleveren. GroenLinks 
wil dat de gemeente duurzaamheid nog sterker als criterium stelt bij onderhandelingen met projectont-
wikkelaars en bij aanbestedingen zelfs als doorslaggevend criterium hanteert.

De woningvoorraad in de stad sluit onvoldoende aan bij de behoefte. Behalve voor mensen met lage 
inkomens moeten we gericht meer bouwen voor jongeren én ouderen. Dat hoeft niet altijd van bovenaf 
gepland te worden en dat mag ook wel wat minder eenvormig. GroenLinks is er groot voorstander van 
dat mensen meer zelf en meer sámen bouwen. Op die manier kunnen woningen veel beter aansluiten 
op hun wensen en leefvormen. Denk aan huizen voor meer generaties of meerdere gezinnen en aan 
woningen met een werkplek aan huis of kleinere woningen voor alleenstaanden.

In Utrecht worden de komende jaren grote locaties bebouwd, zoals het Beurskwartier in het Stationsge-
bied en de zone langs het Merwedekanaal. GroenLinks vindt het van groot belang dat daarbij aandacht 
is voor de architectuur. Geen saaie blokken maar goed ontworpen gebouwen die ook over vijftig jaar 
nog aantrekkelijk zijn. Speciale aandacht vraagt de beleving van deze gebieden op straatniveau: de zo-
genaamde plinten. Om ervoor te zorgen dat deze nieuwbouwgebieden levendig worden, moeten deze 
plinten goed worden ingevuld. 
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Actiepunten
• Als het aan GroenLinks ligt, werkt de gemeente alleen samen met ontwikkelaars die binding hebben 

met de omgeving en die van plan zijn projecten in eigendom te houden. Ook zien we graag dat ze toe-
komstige bewoners vroeg betrekken bij hun plannen.

• Met lagere leges voor duurzaam bouwen stimuleren we ontwikkelaars om echt werk te maken van 
duurzaamheid. 

• De gemeente zoekt in overleg met projectontwikkelaars ruimte voor bouwen voor doelgroepen: jon-
geren, studenten, ouderen, mensen met een beperking of ziekte, experimentele leefvormen, enzo-
voorts.

• De gemeente gaat experimenteren met regelarme zones waarin mensen zelf en/of samen duurzaam 
bouwen.

• GroenLinks wil meer aandacht voor architectuur bij nieuwbouwprojecten als het Beurskwartier in het 
Stationsgebied en de Merwedekanaalzone, bijvoorbeeld door het aanstellen van een stadsarchitect. 

• De opbrengsten van de ‘conversieregeling erfpacht’, waarbij erfpachtcontracten worden omgezet in 
eeuwigdurende contracten, zetten we in voor sociale woningbouw.

SAMEN WONEN
Utrecht moet een stad zijn voor iedereen. Door verschillen in inkomens en door de hoge 
woonlasten is dat nu niet het geval. GroenLinks pakt de woningmarkt in de breedte aan.

De gemeente bouwt geen woningen en is ook geen verhuurder. Toch kan zij veel betekenen voor de lo-
kale woningmarkt. Met afspraken, regels, vergunningen, informatie en subsidies kan zij andere partijen 
op de woningmarkt in beweging krijgen. Met als gezamenlijk doel: betaalbaar wonen voor iedereen. Dat 
betekent dat er aandacht moet zijn voor het wonen van studenten, statushouders, mensen met lage- en 
middeninkomens, ouderen en mensen met een ziekte of beperking. Daarvoor moeten we nu al werk 
maken van gemengd, gevarieerd, levensfasebewust en natuurlijk duurzaam bouwen en wonen.

In Utrecht is de kopersmarkt overspannen en zit de huursector op slot. De huren en de prijzen van 
koophuizen stijgen. Voor starters en mensen met lage- en middeninkomens is het moeilijk om in de stad 
te komen of blijven wonen. Voor sociale huurwoningen zijn er lange wachttijden. Kinderen, ouderen en 
anderen die graag in een wijk of een buurt willen blijven, kunnen dat vaak niet.

Utrecht blijft populair als woonplaats en dat leidt tot de nodige uitdagingen. Elk jaar komen er nieuwe 
studenten en na hun afstuderen zoeken zij een huis in plaats van een kamer. Ook voor expats, vluchte-
lingen, ondernemers en forenzen is de stad aantrekkelijk. Utrecht zal dus blijven groeien en daardoor 
zullen huur- en koopprijzen mogelijk nóg verder stijgen.

De woningvoorraad in Utrecht is niet alleen te klein, maar ook scheef. In sommige wijken of buurten 
staan vrijwel alleen koopwoningen, in andere staan juist heel veel sociale huurwoningen. Dat zorgt voor 
segregatie: scheiding van groepen mensen. Dat hoeft niet erg te zijn: mensen wonen graag in een buur-
tje met ‘ons soort mensen’ en zorgen dan vaak ook goed voor elkaar. Wanneer wijken gekenmerkt wor-
den door veel bewoners met hoge of juist lage inkomens, dan is dat aantoonbaar slecht. In de ontwik-
kelingskansen van kinderen in de verschillende wijken bestaan daardoor bijvoorbeeld onaanvaardbare 
verschillen. Zulke segregatie wil GroenLinks bestrijden. Dat vraagt om een lange adem en dat kan onder 
andere met maatregelen op de woningmarkt.
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GroenLinks streeft naar een evenredige spreiding van verschillende soorten woningen over de stad. 
Door gemengd bouwen wil GroenLinks mogelijk maken dat mensen die dat willen een ‘wooncarrière’ 
kunnen doorlopen in hun eigen wijk: starter, gezin, oudere – elk met eigen woonbehoeften maar steeds 
in de eigen wijk of buurt. Zo willen we in Oost meer sociale huurwoningen. Zogenaamd ‘scheefwonen’ 
(mensen die te veel verdienen voor de sociale huurwoning waarin ze wonen) willen we tegengaan. De 
gemeenschap hoort niet op te draaien voor de woonkosten van mensen die dit ook zelf kunnen betalen. 
Sociale huurwoningen zijn voor Utrechters die anders geen betaalbare woning kunnen vinden. Maatre-
gelen zoals de pilot huurmatiging zetten we graag voort. Daarbij bieden gemeente en corporaties samen 
steun aan mensen die als gevolg van huurstijgingen te hoge woonlasten hebben.

Actiepunten 
• ‘Meer markt’ is ook in de woningsector niet het antwoord. GroenLinks wil dat de gemeente een actie-

vere rol neemt in het reguleren van de woningmarkt.

• GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente weer actiever grondbeleid gaat voeren en mogelijk grond 
gaat aankopen. Niet om mee te speculeren, maar om mee te sturen op de woningmarkt.

• De gemeente stelt in overleg met woningcorporaties, projectontwikkelaars, de zorgsector en belan-
genverenigingen van huurders en kopers een stedelijke woonvisie op met haalbare, duurzame doelen.

• In overleg met verhuurders zorgen we ervoor dat huren in de sociale sector niet meer met een vast 
percentage worden verhoogd, maar dat de corporaties rekening houden met het inkomen en de 
woonlasten van de huurders.

• GroenLinks wil dat de gemeente huurders in de stad vaker betrekt bij overleg en besluitvorming en 
stimuleert zich sterker te organiseren.

• De gemeente helpt actief bij nieuwe organisatie- en financieringsvormen van woonruimte, zoals de 
vorming van kleine corporaties op straat- of buurtniveau, samen kopen en huur-met-koopgarantie.

• GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor huurteams die misstanden in de particuliere 
(kamer)huursector aanpakken. Deze huurteams worden voortgezet en verder uitgebreid. 

• We verscherpen het toezicht op illegale en onveilige kamerverhuur. Bij zogenoemde omzetvergunnin-
gen moeten verhuurders aantonen dat de kamerhuur getoetst is aan het puntenstelsel. 

• De prostitutieboten aan het Zandpad zijn verdwenen. GroenLinks ziet hier graag groene oevers in 
combinatie met ligplaatsen voor (historische) woonschepen of creatieve werkruimtes. De gemeente 
onderhandelt met het waterschap om dit mogelijk te maken.

• GroenLinks wil met de woningbouwcorporaties werken aan een meer gevarieerd woningaanbod – ook 
in de ‘dure’ wijken. Samen met hen bewaakt en bevordert de gemeente een goede mix van woningen 
in wijken.

• GroenLinks streeft ernaar dat minimaal 30% van alle woningen per wijk uit sociale huurwoningen be-
staat. We willen het verkopen of vrij verhuren van sociale huurwoningen stoppen in wijken waar nog 
maar weinig sociale huurwoningen over zijn. Het aantal sociale huurwoningen in een wijk kan alleen 
verminderen als het in andere wijken is toegenomen en de totale voorraad op niveau blijft, ook pro-
centueel. 

• GroenLinks wil scheefwonen tegengaan, zodat sociale huurwoningen worden bewoond door mensen 
die anders geen betaalbare woning in Utrecht kunnen vinden.

• GroenLinks wil dat er bij de bouw of herinrichting van wijken meer variatie komt in woningen. Niet 
alleen op wijkniveau maar ook op het niveau van buurten en zelfs complexen. Het gaat niet alleen om 
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het mengen van koop-, huur en vrijesectorwoningen, maar ook om woningen voor ouderen, jongeren, 
studenten, woongroepen, mensen met een beperking of ziekte, vluchtelingen, enzovoort.

• GroenLinks heeft eerder voorgesteld om kluswoningen toe te wijzen aan statushouders (vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning). Als dat een succes wordt, breiden we het experiment in de komende 
raadsperiode uit. 

• GroenLinks kiest voor positieve prikkels om mensen te stimuleren in kwetsbare wijken of buurten te 
gaan wonen. Een goed voorbeeld hiervan is het Plan Einstein. Mensen die zich inzetten voor buurtbe-
woners in kwetsbare posities komen in aanmerking voor verkorting van wachttijden en/of verlaging 
van de huur.

• Experimenten met gemengd wonen, zoals Place2BU en De Saffier verdienen navolging. Zo kunnen 
betrokken bewoners zich opstellen als goede buur voor onder andere ouderen en mensen die zorg 
nodig hebben.

• De gemeente moet de samenwerking tussen woningcorporaties, zorginstellingen en andere partijen 
die voor mensen in kwetsbare posities zorgen, stevig coördineren. Zo kunnen ook deze mensen goed 
wonen en meer rekenen op steun uit de buurt, ongeacht waar zij wonen.

GROENE RUIMTE
Mede dankzij GroenLinks wordt Utrecht een steeds groenere stad. Samen met bewoners 
in wijken en buurten – kinderen, volwassenen, ouderen – gaan we de stad nog groener 
en diervriendelijker maken.

Iedereen vaart wel bij een veilige, groene woonomgeving. Meer groen in de leefomgeving is goed voor 
mensen: ze worden er gezonder en gelukkiger van. Groene ruimte nodigt uit tot spelen, sporten en re-
creëren en brengt mensen meer met elkaar in contact. Groene ruimte rond scholen maakt dat kinderen 
meer plezier hebben en beter leren. Planten en dieren hebben baat bij aaneengesloten stukken groen 
van hoge kwaliteit. In de stad is groene ruimte ook belangrijk om de effecten van klimaatverandering op 
te vangen, bijvoorbeeld door betere afwatering van meer neerslag. GroenLinks zet daarom ook in 2018-
2022 vol in op beter groen in de stad. Met een diverser, aaneengesloten aanbod aan groen en water 
geven we de stad meer lucht.

Utrecht heeft mooie groene gebieden. Rondom de oude stad lopen prachtige singels. Oude en nieuwe 
parken – Wilhelmina, Juliana, Maxima, Griftpark en Transwijk – verrijken het leven in de wijken in Oost 
en West. Net buiten de stad liggen prachtige groene gebieden op fietsafstand. De parken en het plat-
teland zijn mooi, maar vaak eenzijdig. Er is weinig rijkdom aan soorten. Op andere plekken in de stad 
is de biodiversiteit veel groter. Langs de Vecht bijvoorbeeld, tussen Overvecht en Zuilen, vind je zelfs 
zeldzame soorten planten en vogels. GroenLinks wil bestaande veldjes en plantsoenen met eenvoudige 
maatregelen écht vergroenen, waardoor het groen mooier wordt en ecologisch meer waarde krijgt. 
Door in bermen en langs sloten bepaalde bloemsoorten in te zaaien, wordt bovendien het leefgebied 
van bijen en hommels vergroot.

Actiepunten
• GroenLinks realiseert samen met buurtbewoners in alle wijken een Groene Omloop: iedereen moet 

op maximaal een halve kilometer van huis in het groen kunnen lopen.

• Met de omliggende gemeenten bouwen we aan een Groene Waaier: vanuit de stad kan iedereen wan-
delend, fietsend, skatend en met de scootmobiel veilig het groen buiten de stad bereiken.
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• Bestaande groenstroken moeten hiervoor op elkaar aangesloten worden. Voor al die groenstroken 
geldt dat een gericht maaibeleid de soortenrijkdom in de stad vergroot.

• GroenLinks wil alle parken en groengebieden in Overvecht verbinden door een lint, zoals in het Maxi-
mapark. Een landschapsarchitect zorgt daarbij voor een hoogwaardige inrichting die langzaam ver-
keer en gezond bewegen bevordert. Met de uitvoering en het onderhoud van deze vergroening zorgen 
we voor nieuwe banen. Daarvoor leiden we mensen uit de wijk op.

• We gaan door met het stimuleren van gevelgroen en groene daken. 

• Bij veranderingen in de openbare ruimte onderzoeken we altijd wat de kansen zijn voor dieren, bomen 
en ander groen. Hierbij is ons uitgangspunt: alleen verharding zoals stenen of asfalt als het echt nodig 
is. Ook bevorderen we het zogenaamde diervriendelijk bouwen, met ruimte voor vogels en vleermui-
zen.

• In samenwerking met Utrecht Natuurlijk gaan we door met ‘operatie steenbreek’: samen met bewo-
ners werken we aan het weghalen van tegels in tuinen. We onderzoeken de voor- en nadelen van de 
invoering van een tegeltaks.

• GroenLinks stimuleert het zelf overnemen van (delen van) het groenonderhoud en de inrichting van 
groene zones door bewoners. We steunen het idee om hiervoor een centraal informatiepunt in te 
richten.

• GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten op straat, in hun ei-
gen buurt. Daarom willen we meer zitjes en bankjes in de openbare ruimte. 

• Met soepele regels en financiële ondersteuning maken we natuurzones in en langs het water en het 
spoor nog verder mogelijk.

• Voor omgevings- en bouwvergunningen ontwikkelt de gemeente heldere criteria. Zo kunnen we de 
plannen toetsen aan regels voor natuurbescherming. Bij het handhaven daarvan betrekken we ook de 
woningcorporaties.

• We maken werk van aanpassingen van het groen en de openbare ruimte in de stad om in te spelen op 
klimaatverandering, bijvoorbeeld om meer water te kunnen bergen en om te gaan met de opwarming 
van de stad (hittestress). 

• Alle relevante beleidsstukken in de stad krijgen vanaf 2018 een natuur- en milieuparagraaf. Het welzijn 
van dieren wordt daarin altijd meegenomen. 

• Monumentale bomen moeten worden opgenomen in bestemmingsplannen om ze beter te bescher-
men tegen bouw- en graafschade. 

• We geven natuur- en milieueducatie, met aandacht voor het welzijn van dieren – aan kinderen én vol-
wassenen – een extra impuls. Lopende subsidies worden vanaf 2018 voortgezet en uitgebreid.

DIERENWELZIJN
Te vaak behandelen we dieren als gebruiksvoorwerpen en als productiemiddelen. Dieren 
hebben recht op een respectvolle behandeling. GroenLinks wil het welzijn van dieren 
verbeteren. 

Sommige dieren zijn onze trouwe vrienden, aan wie we veel zorg en geld besteden. Andere dieren be-
handelen we als ‘dingen’, die ons goedkoop vlees, zuivel en andere producten leveren. Weer andere 
roeien we uit – soms ook zonder dat we er erg in hebben. Dat laatste gaat op voor de bijen die nu mas-
saal sterven door landbouwgif (pesticiden). Voor GroenLinks zijn niet alleen mensen, maar ook andere 
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dieren en de natuur waardevol op zichzelf (intrinsiek). In de stad bevorderen we waar we kunnen het 
welzijn van dieren en de ontwikkeling van ‘stadsnatuur’.

• GroenLinks wil dat de gemeente en anderen meer voorlichting geven over dierenwelzijn. Goede, ac-
tuele webpagina’s waar bewoners informatie kunnen vinden over het leven van dieren in de stad 
kunnen al veel helpen. 

• De gemeente informeert en stimuleert Utrechters om hun tuinen diervriendelijk te maken, bijvoor-
beeld door het plaatsen van vleermuiskasten of nestkasten voor vogels en door gifvrij en bijvriendelijk 
te tuinieren.

• Om broedende vogels en andere in het wild levende dieren rust te gunnen pleit GroenLinks voor een 
maai- en kapverbod tussen 15 maart en 15 juli.

• Voorkomen is beter dan bestrijden. GroenLinks wil dat de gemeente de eventuele overlast die dieren 
in de vrije natuur veroorzaken op een diervriendelijke (preventieve) wijze aanpakt.

• Op kinderboerderijen kunnen dieren natuurlijk gedrag vertonen en is er genoeg goed toezicht. Wel 
stellen we een strenger fokbeleid in. Zo voorkomen we dat er te veel jonge dieren geboren worden die 
dan naar de slacht gaan.

• Het gebruik van dieren bij evenementen levert onnodig leed op voor deze dieren. GroenLinks wil dat 
er geen vergunningen worden verleend voor het gebruik van dieren bij evenementen, zoals bij levende 
kerststallen. Het gebruik van ballonnen of lampionnen moeten we ontmoedigen: het levert milieuo-
verlast op en schade aan dieren in het wild.

• Utrecht wordt een bontvrije stad. In samenspraak met dierenwelzijnsorganisaties en ondernemers 
stoppen we het gebruik en de verkoop van bontproducten en angorawol.

• GroenLinks vindt dat mensen verantwoord om moeten gaan met huisdieren. We stimuleren het chip-
pen van huisdieren en voorkomen de groei van het aantal zwerfdieren. We ontmoedigen de verkoop 
van dieren in dierenwinkels en tuincentra en stimuleren dat mensen dieren uit het asiel in huis nemen. 
De gemeente draagt haar steentje bij voor de opvang, de verzorging, de castratie en het vervoer van 
in het wild levende dieren en zwerfdieren in en naar de opvangcentra.
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Slim bereikbaar, leefbaar en gezond
Verkeer en vervoer

Op het gebied van verkeer en vervoer heeft GroenLinks in Utrecht veel bereikt. De ko-
mende jaren gaan we volop door met het bereikbaar, gezond en leefbaar houden van 
onze groeiende stad. 

Bijna alle Utrechters nemen elke dag deel aan het verkeer. Iedereen wil zo snel mogelijk van A naar B, 
en dat ook nog eens op hetzelfde moment. In een stad met 345.000 inwoners levert dat ingewikkelde 
problemen op. We moeten zorgen dat de stad bereikbaar blijft. De leefbaarheid van de stad en de ge-
zondheid van haar inwoners vragen aandacht. En natuurlijk moeten we rekening houden met de eco-
nomie en de kosten. Om de problemen rond verkeer en vervoer in de stad aan te pakken, heb je een 
doortimmerde visie en durf nodig.

De afgelopen jaren hebben we ruimte gemaakt voor fietsers en voetgangers. Veel fietsroutes zijn verbe-
terd en uitgebreid en er ligt een nieuwe fietsbrug tussen Oog in Al en Leidsche Rijn. Om de doorstroom 
van fietsers te verbeteren zijn op sommige plaatsen verkeerslichten opgeheven. En onlangs is de groot-
ste fietsenstalling ter wereld geopend bij Utrecht Centraal. Binnenkort gaat de tram naar de Uithof rij-
den. We hebben werk gemaakt van de stadsboulevards en de luchtvervuiling teruggedrongen en er zijn 
oplaadpunten voor elektrische auto’s bijgekomen. Bij de herinrichting van straten en buurten gelden 
leefbaarheid en veiligheid als uitgangspunt.

In de komende periode zetten we ons beleid met dezelfde daadkracht door. We hebben een uitgewerkte 
visie voor een compacte, groene stad. Daar horen uitvoerbare plannen bij voor duurzame mobiliteit. 
Kwesties als bereikbaarheid, kosten en economische groei wegen we af tegen de eisen van duurzaam-
heid, gezondheid en leefbaarheid. We versnellen de bestaande trend richting minder autogebruik, on-
der andere door het parkeerbeleid te hervormen. We ontwikkelen plannen om verschillende soorten 
verkeer en vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten, óók met het oog op de groei van de stad (smart 
mobility). We geven nog meer ruimte aan voetgangers en fietsers en bevorderen het Openbaar Vervoer 
(OV) en andere milieuvriendelijke vormen van vervoer. Zodat Utrecht in 2030 de schoonste, meest ver-
keersveilige, kindvriendelijke grote stad van Nederland is en niet zoals in 2017 de tweede maar de éérste 
fietsstad van de wereld.

HOOFDPUNTEN
• Bij het plannen en inrichten van het verkeer in de stad gaan we in de eerste plaats uit van voetgangers 

en fietsers. Zo staat het in het stedelijk mobiliteitsplan: slimme routes, slim regelen, slim bestemmen. 

• Utrecht is goed bereikbaar met het OV. Dat biedt mogelijkheden, zoals een nog groener verkeersbe-
leid met bijvoorbeeld de OV-fiets. Daarnaast willen we het OV verder uitbreiden en vergroenen. Het 
verdichten van de stad biedt goede kansen voor het versterken van het OV.

• In een leefbare, gezonde en duurzame stad is er minder plek voor auto’s. We gebruiken de beperkte 
ruimte voor groen, wateropvang, speelruimte en fietsenstallingen.

• Het goederenvervoer naar en in de stad moet groener: meer vervoer over water, emissieloze vracht-
auto’s en ruim baan voor vrachtbakfietsen.

 



15Verkiezingsprogramma GroenLinks Utrecht 2018 - 2022 

FIETSERS EN VOETGANGERS
Bij het herinrichten van de stad gaat GroenLinks in eerste instantie uit van fietsers en 
voetgangers. 

Voor fietsers hebben we in Utrecht de laatste jaren al veel gedaan. Er zijn hoofdfietsroutes aangelegd en 
er zijn veel fietspaden en fietsstraten bijgekomen. GroenLinks ziet nog veel meer mogelijkheden om de 
fiets voorrang te geven. We streven ernaar Utrecht fietshoofdstad van de wereld te maken.
Voor voetgangers, kinderen, ouderen en mensen met een beperking zijn er nog te veel onveilige plek-
ken. Bij het herinrichten van de openbare ruimte gaan we nog beter kijken wat deze groepen nodig 
hebben. Daarbij ontstaan onvermijdelijk dilemma’s: het weghalen van verkeerslichten is bijvoorbeeld 
goed voor de doorstroom van fietsers, maar lastig voor kinderen en ouderen. Dat betekent dat we 
compromissen moeten sluiten. Het is belangrijk om te weten hoe deze groepen het verkeer beleven – 
en daarom moeten ze kunnen meepraten. We zetten het beleid om steeds meer ruimte te maken voor 
voetgangers in de stad voort (denk aan verbrede trottoirs zoals bijvoorbeeld bij de Mariaplaats en de 
Adriaan van Ostadelaan).

Actiepunten
• We breiden het voetgangersgebied in het centrum verder uit, om te beginnen langs de Oudegracht. 

De veiligheid van voetgangers staat voorop, fietsers zijn te gast waar dat kan. GroenLinks wil dat de 
binnenstad zoveel mogelijk autovrij wordt.

• Ook in buurten en wijken komen voetgangersgebieden, bijvoorbeeld rond winkelcentra of andere 
gebieden waar veel mensen komen.

• GroenLinks wil snel een fiets- en voetgangerstunnel realiseren bij de Nicolaas Beetsstraat om de bar-
rière die de spoorlijn vormt te doorbreken.

• GroenLinks wil in de komende raadsperiode meer werk maken van het onderhoud van stoepen. Voor-
al mensen in rolstoelen en met rollators merken dat dit onderhoud nog te wensen overlaat.

• GroenLinks streeft voor de hele stad naar bredere stoepen voor voetgangers, maar ook voor kinderen 
om te kunnen spelen. GroenLinks maakt daarvoor harde keuzes, bijvoorbeeld ten koste van parkeer-
plaatsen.

• Kinderen, ouderen en mensen met een beperking worden betrokken bij de (her)inrichting van ver-
keersstromen. Dat gebeurt óók bij tijdelijke wijzigingen en omleidingen.

• De vijf belangrijkste hoofdfietsroutes zijn flink verbeterd. GroenLinks wil de komende jaren nog eens 
vijf hoofdfietsroutes verbeteren.

• Makkelijk doorfietsen is vaak een kwestie van kleine maatregelen: een doorsteekje hier, een bochtje 
daar. GroenLinks wil dat bewoners en gebruikers dat soort verbeteringen makkelijk kunnen aanmel-
den. Er komt budget om dit soort aanpassingen snel en flexibel te doen.

• Als de gemeente een bestaande doorfietsroute onderbreekt, zorgt ze voor een hoogwaardige alter-
natieve route. We verbeteren daarom de verbinding tussen de route over de Prins Clausbrug en de 
hoofdfietsroute langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

• De Leidsche Rijn wordt verbonden met de Catharijnesingel. We zorgen voor een goede fietsverbinding 
van de Singel over het Smakkelaarsveld, door de Sijpesteijntunnel naar de Leidseweg.

• GroenLinks wil meer ruimte voor fietsers op de binnenstadsas om de doorstroming en de veiligheid 
van de vele duizenden fietsers te verbeteren. Vooral fietsers, voetgangers en bussen gebruiken de 
beperkte ruimte. GroenLinks wil een onderzoek naar een betere verdeling van de beschikbare ruimte 
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op de binnenstadsas. Daarbij kan ook gekeken worden naar alternatieve routes om de binnenstadsas 
te ontlasten.

• Bij kleinere stations, bushaltes en in buurten komen meer fietsenstallingen en meer voorzieningen 
voor OV- of andere leenfietsen. Ondanks de vele nieuwe stallingen in het centrum is er nog steeds een 
tekort in de binnenstad. GroenLinks wil daarom blijven zoeken naar nieuwe locaties voor meer fiet-
senstallingen. Ook in oude wijken is een groot tekort aan buurtstallingen. GroenLinks wil snel nieuwe 
stallingen realiseren. Hierbij kan ook worden gedacht aan innovatieve oplossingen zoals de verzinkba-
re fietsenstalling.

• Samen met andere gemeenten en de provincie zetten we in op uitvoering van comfortabele fietsrou-
tes in de regio, zodat deze goed aansluiten op het fietsnetwerk in de stad. We nemen het voortouw bij 
het aanleggen van een snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam.

• In het beleid rond citymarketing krijgt fietstoerisme in en rond de stad meer aandacht.

• GroenLinks is voor blijvende ondersteuning van fietslessen of e-bike-lessen voor ouderen en anderen 
die dat niet als kind hebben geleerd (migranten en vluchtelingen). 

• Met een U-pas kunnen ook volwassenen die geen fiets kunnen betalen een forse korting krijgen.

• Verkeersveiligheid blijft een topprioriteit in Utrecht, onder andere door goed verkeersonderwijs op de 
basisschool en door de wijken veiliger in te richten voor lopende en fietsende kinderen. 

• Zodra dat wettelijk mogelijk is, wil GroenLinks een helmplicht voor snorfietsen invoeren in Utrecht. 
Dan kunnen alle scooters en snorfietsen naar de rijbaan en blijft het fietspad vrij voor fietsers. Speed-
pedelecs mogen op het fietspad, mits ze niet harder dan 25 km per uur rijden.

• GroenLinks wil de snelle fietsroute naar en door industriegebied Lage Weide verbeteren. De gemeente 
pakt de fietsstrook op de Demkabrug en het vervolg naar de route langs het Amsterdam-Rijnkanaal 
aan. Zo maken we het fietsen naar het werk aantrekkelijk en kunnen mensen sneller naar Amsterdam 
fietsen.

• We eisen van aanbieders van nieuwe leenfietssystemen dat ze een passende oplossing ontwikkelen 
voor het plaatsen van deze fietsen.

OPENBAAR VERVOER EN GOEDERENVERVOER
Openbaar vervoer speelt een centrale rol in het Utrechtse verkeer. GroenLinks zet de 
komende jaren in op beter en betaalbaar OV.

Utrecht is van de steden in Nederland het best te bereiken met het openbaar vervoer. Dankzij de klei-
nere stations (Lunetten, Overvecht, Leidsche Rijn Centrum, Terwijde, Vaartsche Rijn, Vleuten en Zuilen) 
wordt de trein ook steeds belangrijker voor het verkeer bínnen de stad, vooral in combinatie met de 
leen- of huurfiets. In combinatie met de nieuwe tramlijn naar de Uithof vormt het spoor de ruggengraat 
van het OV in Utrecht. Helaas is reizen met het openbaar vervoer in Nederland duurder dan in veel an-
dere landen in Europa. GroenLinks wil dat het OV in Utrecht ook betaalbaar wordt voor mensen met een 
laag inkomen of een uitkering.

Op verschillende plekken in de stad wordt het steeds drukker, denk aan het Utrecht Science Park en de 
Merwedekanaalzone. GroenLinks wil het OV flink uitbreiden en tramverbindingen aanleggen die efficiënt 
grote hoeveelheden mensen kunnen vervoeren. Naast meer schoon busvervoer willen we ook transport 
met elektrische voertuigen (waaronder fietsen) bevorderen. Om dat alles voor elkaar te krijgen, moet de 
gemeente goed samenwerken met de provincie: die gaat over de bussen en trams in de stad. 
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Actiepunten
• In 2018 wordt de Uithoflijn in gebruik genomen. GroenLinks wil de komende raadsperiode verder 

bouwen aan het tramnetwerk in de stad.

• Steeds meer bussen zijn toegankelijk voor mensen in een rolstoel. De gemeente vraagt de provincie 
ervoor te zorgen dat deze mogelijkheden worden uitgebreid. Met goede voorlichting zorgen we ervoor 
dat mensen deze voorzieningen ook meer gaan gebruiken.

• Bij het inrichten van het bus- en tramnetwerk streven we naar een netwerk dat aansluit op mensen die 
zijn aangewezen op het openbaar vervoer, zoals ouderen en rolstoelgebruikers.

• Het wordt voor U-pashouders makkelijker om met korting gebruik te maken van het openbaar ver-
voer.

• Voor mensen met een beperking of chronische ziekte blijft de Regiotaxi een betaalbare aanvulling op 
het OV. De gemeente onderzoekt of de tijden dat de regiotaxi beschikbaar is, kunnen worden uitge-
breid. 

• In samenwerking met de provincie zorgen we ervoor dat elke wijk goed bereikbaar is, bij voorkeur met 
elektrische bussen.

• GroenLinks streeft naar nul vervuilende uitstoot in de binnenstad voor 2025. De belading van het 
goederenvervoer moet daarom efficiënter. Aan de rand van de stad komen overslagpunten (van boot 
of vrachtauto naar kleinere elektrische wagens en/of vrachtbakfietsen). Daarvoor experimenteren we 
met vrachtbakfietsen en leenbakfietsen.

• We bevorderen het elektrisch vrachtverkeer per boot naar de stad. Ondernemers aan en rond de Ou-
degracht gaan de gracht méér benutten voor aan- en afvoer.

• Het bruggen- en havengeld wordt voor elektrische boten lager dan voor boten met dieselmotoren.

AUTO EN SMART MOBILITY
GroenLinks kiest voor een gezonde, leefbare en duurzame stad. Daarin gaan we slimmer 
om met verkeer en is er minder ruimte (nodig) voor de auto. 

Verkeer en vervoer veranderen snel. Steeds meer auto’s, bussen en fietsen worden elektrisch. Treinen 
rijden op groene stroom. Mensen hebben minder vaak zelf een auto en delen vaker een auto. Ook de 
deelfiets (OV-fiets) is een groot succes. GroenLinks wil de verkeersstromen in de stad beter beheersen. 
Dat doen we door goed organiseren en meer techniek. Met hun smartphones kunnen verkeersdeelne-
mers nu al betere keuzes maken dankzij beschikbare gegevens over het verkeer. 

Het autoverkeer in de stad kunnen we inperken door in te zetten op meer openbaar vervoer, meer au-
todelen en het beter stroomlijnen van al het verkeer. Dit idee van smart mobility of slim verkeer hangt 
samen met onze visie op een slimme stad (smart city). In zo’n compacte stad wonen meer mensen op 
dezelfde ruimte, maar is er wel beter groen en meer levendigheid. Het aanleggen van meer stadsboule-
vards past daar goed bij.

De smart city en smart mobility vragen om keuzes. Steeds meer Utrechters hebben geen auto meer. 
Steeds meer mensen nemen de trein. Maar in een compacte stad nemen auto’s nog steeds te veel 
ruimte in. GroenLinks wil snel strenger beleid voor parkeren in de stad. Daarin is ruimte voor nieuwe 
ideeën, zoals veel lagere parkeernormen bij nieuwbouw en in de binnenstad (alleen nog ruimte voor 
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vergunninghouders), ruimte voor deelauto’s in plaats van voor individueel parkeren en minder parkeer-
plaatsen bij bedrijven in combinatie met het stimuleren van fietsen naar het werk.

Actiepunten
• Voor autoverkeer geldt voor GroenLinks: om de stad heen als dat kan, binnen de stad met zo min mo-

gelijk overlast. GroenLinks beperkt zo snel mogelijk het doorgaand autoverkeer door de stad.

• Maximaal 30 kilometer per uur is de norm voor al het verkeer in de stad. 

• Om sluipverkeer in woonwijken te voorkomen, ‘knippen’ we drukke verkeerswegen, zodat ze niet meer 
aantrekkelijk zijn als doorgaande autoroute.

• GroenLinks wil technische mogelijkheden (zoals smartphones, slimme verkeerslichten en Flo) beter 
benutten om het verkeer in de stad te regelen. 

• GroenLinks wil een nieuwe parkeernota met de kwaliteit van de openbare ruimte als uitgangspunt. 
Dat leidt tot veel lagere parkeernormen in delen van de stad.

• GroenLinks stimuleert het gebruik van deelauto’s in plaats van eigen autobezit; parkeervergunningen 
voor deelauto’s worden goedkoper en bij bouwplannen gaat de parkeernorm omlaag ten gunste van 
deelauto’s.

• GroenLinks pleit voor maximaal één parkeervergunning per huishouden. 

• We bieden actief ruimte en ondersteuning aan bewoners die in de zomermaanden een autovrije leef-
straat willen realiseren.

• GroenLinks pleit ervoor parkeergarages in de binnenstad waarvan de erfpacht afloopt, te veranderen 
in parkeerplaatsen voor bewoners en/of fietsenstallingen. Zo kan bijvoorbeeld de Oudegracht par-
keervrij worden. Ook willen we autogarages deels inrichten als fietsenstalling.

• De gemeente heeft extra geld vrijgemaakt voor het verbeteren van de leefbaarheid bij de aanpak van 
de noordelijke randweg (NRU). GroenLinks zet zich samen met de bewoners in om daar ook van de 
Provincie en het Rijk een bijdrage voor te krijgen, zodat (in elk geval de kruispunten van) de NRU zoveel 
mogelijk verdiept aangelegd kunnen of kan worden.

• GroenLinks wil de luchtvervuiling en geluidshinder van de snelwegen rondom Utrecht tegengaan. 
Daarom zetten we ons in voor het verlagen van de maximumsnelheid op de snelwegen naar maxi-
maal 80 km/u.

• GroenLinks blijft zich verzetten tegen verbreding van de A27 door Amelisweerd.

• De milieuzone maken we groter en strenger.

• De hoofdrijbaan van de Maliebaan maken we autovrij zodra dit niet te veel extra autoverkeer op an-
dere plekken oplevert. Voetgangers en fietsers krijgen alle ruimte om zich comfortabel en veilig te 
verplaatsen op de Maliebaan.

Gebiedsontwikkeling in uitvoering als startpunt
GroenLinks wil dat onze visie op verkeer direct verwerkt wordt in de gebieden die de gemeente aan het 
inrichten is: de Merwedekanaalzone, de Cartesiusdriehoek en het Beurskwartier in het Stationsgebied. 
Dat betekent voor gemeente, projectontwikkelaars en toekomstige bewoners concreet dat we bij het 
inrichten van deze gebieden:
• het belang van voetgangers, fietsers, kinderen, ouderen en mensen met een beperking als uitgangs-

punt nemen.
• mogelijkheden bieden voor veilige stalling van fietsen dicht bij huis.
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• de OV-voorzieningen vanaf het begin laten aansluiten bij de te verwachten behoefte van de bewoners.
• parkeervoorzieningen alleen aan de rand van de wijk realiseren. Deelauto’s staan het dichtst bij de 

woningen.
• de parkeernorm in deze nieuw te ontwikkelen buurten en elders flink verlagen. 
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Schone stad, nu en in de toekomst 
Afval, energie en duurzaamheid

Voor GroenLinks is een gezonde en duurzame toekomst een centraal thema. Hoe zor-
gen we ervoor dat onze planeet en onze stad bewoonbaar blijven voor onze kinderen en 
kleinkinderen? En wat kunnen we daar concreet aan doen? 

Duurzaamheid hangt samen met heel veel andere onderwerpen. Voorstellen voor een beter gebruik van 
onze leefruimte vind je daarom ook terug bij andere onderdelen van ons programma. Het gaat Groen-
Links niet om minder luxe of om een minder prettige manier van leven. Wel willen we slimmer gebruik 
maken van spullen en grondstoffen en ervoor zorgen dat we veel meer opnieuw gebruiken. Op die ma-
nier kunnen prettig, gezond en duurzaam leven in de stad goed samengaan. Op een aantal thema’s gaan 
we hier apart in: de overschakeling op andere vormen van energie (de energietransitie); het organiseren 
van hergebruik (de circulaire economie) en het bestrijden van hardnekkige vormen van vervuiling in de 
stad (afval, lucht, bodem en water, licht en geluid).

HOOFDPUNTEN
• GroenLinks houdt stevige ambities op het gebied van duurzaamheid en streeft naar een klimaatneu-

trale stad in 2030.

• In 2030 wordt ten minste 50% van het Utrechts afval hergebruikt. Het overige afval wordt zo duurzaam 
mogelijk verwerkt.

• Mede dankzij GroenLinks is de luchtkwaliteit in de stad verbeterd. We blijven stevig inzetten op gezon-
de lucht en streven ernaar te voldoen aan de strenge normen van de Wereld Gezondheid Organisatie.

• We dringen andere vormen van vervuiling (water, bodem, geluid, licht) terug met stimuleringsmaatre-
gelen, nieuwe technieken en waar nodig handhaving.

ENERGIE
Nederland kent stevige Europese doelen op het gebied van energiebesparing. Groen-
Links wil die doelen in Utrecht al eerder halen met de uitvoering van de Utrechtse ener-
gieagenda.

De gemeente Utrecht heeft zich ten doel gesteld in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat is heel ambitieus. 
Het waarmaken van deze ambitie vraagt om innovatie en flinke investeringen. Dat is het waard. Kli-
maatverandering is één van de grootste vraagstukken van deze tijd, waarvan de gevolgen zich ook in 
Nederland doen voelen. Bovendien zijn de kosten van de gevolgen nog veel hoger als we wachten – en 
niet alleen in financiële zin. GroenLinks wil dat Utrecht voorop loopt in Nederland en zo een goed voor-
beeld is voor andere gemeenten. De investeringen die hier in de stad nodig zijn, verdienen we voor een 
belangrijk deel terug door besparing op energiekosten. We scheppen werkgelegenheid in een groene 
economie en helpen mensen met lagere inkomens om duurzame stappen te zetten.

De stad kan het niet alleen. We hebben de rijksoverheid nodig en ook de betrokkenheid van bewoners, 
bedrijven en instellingen in de stad. Het huidige energiesysteem, de bestaande infrastructuur in Neder-
land en het huidige beleid zijn nog niet geschikt om de overstap naar duurzame, schone energie goed 



21Verkiezingsprogramma GroenLinks Utrecht 2018 - 2022 

te maken. Als koploper mengt Utrecht zich actief in gesprekken over betere wetgeving en duurzamere 
praktijken. De stad biedt zich aan als laboratorium.

Actiepunten
• Alle nieuwbouw in de stad wordt gebouwd zonder aardgas. Oude leidingen worden niet meer vervan-

gen. In 2020 heeft de gemeente in samenwerking met woningeigenaren, bewoners en netwerkbeheer-
der een routekaart opgesteld om alle wijken aardgas-loos te maken.

• De gemeente Utrecht maakt vóór 2020 afspraken met Eneco over het verduurzamen van de stadsver-
warming. In 2030 is de stadsverwarming CO2-neutraal.

Woningen
• Met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties spreken we af hoe we zo snel mogelijk komen 

tot energieneutrale woningen.

• We stimuleren woningcorporaties om hun woningen energieneutraal te maken. In 2022 is een kwart 
van de daken van hun woningen bedekt met zonnepanelen, warmte-panelen, zonnepannen of een 
combinatie daarvan.

• De gemeente stimuleert met inkoopacties huizenbezitters om thuis energiebesparende maatregelen 
te treffen.

• De gemeente helpt bewoners actief bij het opzetten van energiecoöperaties.

• Vanaf 2023 wordt de landelijke salderingsregeling aangepast. Dat kan grote gevolgen hebben voor 
mensen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. Een belangrijke oplossing is de opslag in accu’s. De 
gemeente zet een stimuleringsprogramma op voor accu’s voor thuisgebruik.

• We brengen vraag en aanbod op het gebied van energiebesparing en -opwekking bij elkaar, zodat we 
mensen helpen hun ideeën ten uitvoer te brengen.

• We breiden de voorlichting door energiecoaches (tevens leerwerktraject) uit van de sociale huursector 
naar de koopsector en de commerciële huur. 

• De gemeente geeft voorlichting aan particulieren en installateurs over duurzame alternatieven voor 
cv ketels.

• De gemeente werkt samen met Verenigingen van Eigenaren om energiebesparende maatregelen in 
woningen mogelijk te maken.

• Waar asbestdaken op woningen worden vervangen, stimuleren we het plaatsen van zonnepanelen.

• We maken de vorming van smart grids mogelijk. Zo vangen we de schommelingen in energie door zon 
en wind op.

• Klanten van de stadsverwarming geven we de mogelijkheid duurzamere alternatieven te kiezen. Bij 
nieuwbouw is het uitgangspunt: geen stadsverwarming.

Bedrijven
• In 2022 is het gemiddelde energielabel van alle kantoorpanden in Utrecht label B.

• Bedrijven en instellingen houden zich aan de verplichting om investeringen in energiebesparing uit te 
voeren als die in vijf jaar terug te verdienen zijn. De gemeente handhaaft hier actief op.

• De gemeente controleert de energieprestatie van gebouwen bij oplevering.
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• De gemeente koppelt ambtenaren, vernieuwende bedrijven en andere organisaties aan elkaar om 
samen energie te besparen en de stad duurzaam te maken.

• De gemeente geeft ruimte en voorrang aan start-ups en bedrijven die nieuwe technieken voor onder 
andere zonne-energie en zuinige verlichting willen ontwikkelen of uittesten.

• Ondernemers die energie willen besparen, ondersteunen we met kennis en bij het verlenen van ver-
gunningen.

• Samen met winkeliers en horeca-ondernemers gaat de gemeente inzetten op besparing: deuren dicht, 
een deken in plaats van terrasverwarming en LED-verlichting in de winkel.

Gemeente
• De gemeente stelt een routekaart op waarin ze duidelijk maakt hoe de gemeentelijke organisatie ener-

gieneutraal kan worden en wat zij daaronder verstaat.

• GroenLinks wil meer en grootschalig groene stroom opwekken binnen de gemeentegrenzen. Groen-
Links stimuleert de aanleg van zonnevelden voor energie en warmte en de bouw van windmolens in 
de polders Rijnenburg en Reijerscop.

• De gemeente gaat door met het plaatsen van zonnepanelen, zonnepannen en zonnecollectoren op de 
daken van eigen gebouwen. Ook zorgt zij voor nog meer ‘groene daken’. 

• De gemeente start samen met bedrijven projecten rond lokale energieopwekking en lokale energiedis-
tributie. Denk daarbij aan zogenoemde smart grids en blue energy.

• In Utrecht gebruiken we duurzame energie. De gemeente koopt uitsluitend groene elektriciteit in.

• De biowarmte-installatie die Eneco op Lage Weide bouwt, moet aan strenge milieueisen voldoen 
(FSC-certificaat, filter voor roet en fijnstof). De duurzaamheid van de biomassa houden we goed in de 
gaten.

• Met het waterschap onderzoeken we de kansen om warmte te winnen uit rioolslib, rioolwater en op-
pervlaktewater.

• We maken slimmer gebruik van de bodem voor warmte-koudeopslag en stemmen de huidige warm-
te-koudeopslaginstallaties beter op elkaar af. We maken afspraken over wat er wel en niet mag in de 
bodem.

• We onderzoeken samen met de provincie en private partijen wat de kansen zijn voor aardwarmte 
(geothermie). Als dit op een absoluut veilige manier mogelijk is, gaan we die kansen benutten.

• De gemeente zet haar geld op een duurzame bank, zodra die de diensten kan bieden die Utrecht nodig 
heeft.

• De gemeente ondersteunt de Duurzame Week Utrecht.

HERGEBRUIK (CIRCULAIRE ECONOMIE)
Grondstoffen zijn eindig. Ze worden schaars en dus duur, of ze raken zelfs helemaal op. 
In onze groene stad gaan we samen met de regio een ‘circulaire economie’ inrichten – 
een cirkel van gebruik, inzameling en hergebruik. 

Dat grondstoffen ooit op zullen raken, weten we al lang. Olie, gas, zeldzame metalen, maar bijvoorbeeld 
ook fosfaten zijn, als we niet oppassen, ver vóór 2050 op. Een van de manieren om dat tegen te gaan 
is hergebruik. GroenLinks zet vol in op het realiseren van de circulaire economie. Dat betekent dat pro-
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ducten en grondstoffen opnieuw worden gebruikt. In een circulaire economie is er geen sprake meer 
van afval, maar van een gesloten kringloop van materialen. We doen dat door de principes reduce, re-
use, recycle: verminderen van afval, opnieuw gebruiken van materialen en hergebruik als grondstof. We 
streven niet alleen naar het sluiten van de cirkel, maar ook naar het verkleinen daarvan. Dus: zo veel 
mogelijk hergebruik in en door de stad. Hier moeten gemeente, bedrijven én bewoners gezamenlijk de 
schouders onder zetten. 

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Om dat te bereiken moeten we in 2030 de helft van alle 
grondstoffen opnieuw gebruiken. Daarom stellen we het volgende voor.

Actiepunten
• De gemeente gebruikt haar inkoopkracht om de circulaire economie lokaal aan te jagen. We stellen 

een actieplan op over duurzaam en circulair inkopen. Ons doel is dat de gemeente in 2022 minimaal 
25 procent duurzaam en circulair inkoopt.

• De gemeente stimuleert projectontwikkelaars die zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruiken bij 
verbouwing en nieuwbouw.

• De gemeente zorgt voor een duidelijk overzicht van bouwprojecten in de gemeente. Zij laat in kaart 
brengen welke bouwstoffen er vrijkomen bij sloopprojecten en gaat na welke vraag er bij bouwprojec-
ten naar grondstoffen is: zo koppelen we vraag en aanbod.

• Het maaisel van de groenvoorzieningen gaat nu naar een biovergistingsinstallatie. GroenLinks wil dit 
materiaal laten bewerken tot compost, houtchips en biologische kringloopproducten of isolatiemate-
riaal voor bouwprojecten.

• Steeds meer bewoners en bedrijven ontplooien initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie. 
GroenLinks ondersteunt deze initiatieven door nieuwe financieringsmodellen te organiseren. Ook bie-
den we mogelijkheden om te experimenteren. 

• In 2020 is er maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. De manier van inzamelen sluit aan op de 
woonsituatie en is gericht op het zo hoogwaardig mogelijk kunnen recyclen van de afval(=grondstof)
stromen.In 2030 staakt de stad met het verbranden van huisafval. In de contracten rondom afvalinza-
meling krijgt circulaire innovatie een prominente plek.

• Bij het afvalscheidingsstation op de Tractieweg komt een plek om te upcyclen: we verzamelen materi-
alen en grondstoffen en maken er weer bruikbare spullen van.

• De gemeente stimuleert hergebruik en reparatie van spullen in samenwerking met het kringloop-
bedrijf, kringloopwinkels, buurthuizen en ‘repair-cafés’ en het delen van spullen in de zogenoemde 
deeleconomie: Peerby, GreenWheels, WeDriveSolar, SnappCar, OV-fiets, enzovoort.

• De gemeente stimuleert met voorlichting dat bedrijven afval scheiden en dat winkels en horeca min-
der eten weggooien.

VERVUILING
Door stevig GroenLinks-beleid is Utrecht de afgelopen decennia flink schoner en mooi-
er geworden. Toch blijft vervuiling in de stad een hardnekkig probleem. In de komende 
raadsperiode gaan we daarom door met het verhogen van de kwaliteit van de leefomge-
ving stad.
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Utrecht is al flink schoner geworden. Veel vervuilde grond is opgeruimd en het water is al stukken scho-
ner dan twintig jaar geleden. Maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn voor een schone en prettige 
leefomgeving. Vooral over de kwaliteit van de lucht zijn er grote zorgen. In Utrecht zijn teveel mensen 
ongezond door vervuilde lucht en jaarlijks sterven onnodig veel mensen jaren te vroeg. We moeten het 
verkeer in de stad daarom verder beperken. Zwerfafval en andere vervuiling zijn nog steeds een groot 
probleem. Op verschillende plekken in de stad hebben mensen ook te veel last van geluid. Voor som-
mige mensen en voor veel dieren is er ook te veel licht in de stad. Op al deze terreinen zijn maatregelen 
nodig. Daarbij maken we goede afwegingen tussen gezondheid, leefbaarheid en verantwoordelijkheid. 
Een schone stad is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van de Utrechters zelf. De gemeente 
helpt daar altijd een handje bij en handhaaft daarnaast als dat nodig is.

Actiepunten
Lucht
• GroenLinks heeft er voor gezorgd dat de luchtkwaliteit in de stad verbeterd is. We blijven ons inzetten 

voor gezonde lucht. We streven uiteindelijk naar het halen van de strenge adviesnormen van de We-
reld Gezondheid Organisatie.

• Utrecht kent sinds 2015 een milieuzone in het centrum. Oude dieselauto’s en busjes zijn daar verbo-
den. Daarmee is de roetuitstoot in de stad fors afgenomen. We breiden de milieuzone zo snel mogelijk 
uit naar een groter gebied. Ook maken we afspraken om de toegangseisen van de milieuzone te ver-
hogen. Met de huidige regels rijden er namelijk nog steeds auto’s zonder roetfilter door de stad. Daar-
om willen we dat alleen dieselauto’s worden toegelaten die minimaal aan de Euro 4-norm voldoen. 

• We weren benzinescooters en -brommers uit de huidige milieuzone en roepen een sloopregeling in 
het leven. In 2018 beginnen we al met het verbieden van de meest vervuilende brommers, zoals twee-
taktbrommers en brommers van voor 2011.

• De eerste elektrische bussen rijden inmiddels in Utrecht. Elke nieuwe bus wordt een bus zonder uit-
stoot. De tramlijn naar de Uithof die in 2018 gaat rijden gaat veel vervuilende bussen vervangen.

• In 2020 is het aantal vuurwerkvrije zones in de stad uitgebreid. Het afsteken van vuurwerk wordt ver-
boden in parken, bij dierenverblijven en op andere kwetsbare locaties. We verlenen geen vergunnin-
gen aan nieuwe verkooppunten van vuurwerk. Buurtbewoners krijgen de mogelijkheid om hun straat 
of buurt tot vuurwerkvrije zone uit te roepen. De gemeente organiseert een centrale vuurwerkshow, 
zodat mensen zelf geen vuurwerk hoeven af te steken.

• We ondersteunen initiatieven waarmee bewoners meer inzicht krijgen in de luchtkwaliteit in hun om-
geving, onder andere voor mensen met longziekten.

• We stimuleren minder en ánder gebruik van houtkachels en haarden (betere brandstoffen, andere 
tijden, ander stookgedrag). We geven voorlichting over luchtvervuiling en de gevolgen voor onze ge-
zondheid en die van longpatiënten.

Water en bodem
• Elektrische boten krijgen korting op brug-, schut- en havengelden. Die verhogen we voor vervuilende 

dieselboten.

• Samen met het waterschap ontwikkelt Utrecht voor 2020 een plan om de kringloop van fosfaat en 
andere voedingsstoffen in de regio weer te sluiten.

• Er komen meer en andere opvangplekken om water bij extreme regen tijdelijk naartoe te leiden (par-
keergarages, sportvelden, vijvers in parken, wadi’s in bermen).
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• Bij het plannen en herinrichten van wijken en straten zorgen we ervoor dat regenwater niet naar het 
riool, maar naar de bodem of ander water terugstroomt.

• Regenwater vangen we in Utrecht apart op. We voeren het direct af naar het oppervlaktewater. Zo 
ontlasten we de waterzuivering.

• Bij nieuwbouw en renovatie voeren we regenwater af richting grond- en oppervlaktewater. 

Zwerfafval
• Utrecht gaat de strijd aan met zwerfafval. Samen met onze inwoners houden we de gemeente schoon 

– o.a. met regelmatige acties per buurt of wijk.

• We zorgen voor voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte die op tijd worden geleegd.

• We stimuleren mensen om gevallen van afvaldumping te melden. De gemeente verwijdert dit afval zo 
snel mogelijk en vervolgt daders.

• Wijkbewoners kunnen altijd gemakkelijk afval kwijt in ondergrondse afvalcontainers.

Licht en geluid
• We wijzen in de stad gebieden aan waar we de stilte willen behouden. Nieuwe ontwikkelingen moeten 

daarbinnen passen. 

• De nachten in Utrecht worden donkerder: minder licht waar het kan, energiezuinig verlicht waar het 
moet – ook om het gevoel van veiligheid te waarborgen. 

• GroenLinks pleit voor een aanpassing van de lokale regels om hinder van lichtreclame tegen te gaan.

• Er komt een meldpunt lichthinder, vergelijkbaar met het meldpunt voor overbodige verkeerslichten. 
Daar kan je overbodige of hinderlijke straatverlichting, gevelreclame etcetera aanmelden.
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Gezond samenleven
Welzijn, jeugd en sport

GroenLinks staat voor een zorgzame stad. Wie steun nodig heeft, krijgt die. We gaan uit 
van het idee van ‘positieve gezondheid’. Daarbij kijken we niet alleen naar beperkingen, 
maar juist ook naar wat mensen wél kunnen. Op die manier blijven mensen met tegen-
slagen zo lang en zo veel mogelijk de baas over hun eigen leven. Naast professionals 
speelt ook de buurt daarbij een belangrijke rol. 

Gezondheid draait niet alleen om de vraag of je wel of niet ziek bent. Het gaat er ook om of je je gezond 
voelt en grip hebt op je eigen leven. En dat hangt weer samen met een heleboel andere dingen: met hoe 
je woont en hoeveel geld je hebt, met schulden, stress, het gemak waarmee je leest, schrijft of praat. 
Natuurlijk kan het gaan om lichamelijke en geestelijke klachten, maar ook die zijn niet los te zien van de 
situatie waarin volwassenen leven en kinderen opgroeien. Van mensen die zorg of hulp vragen moet 
daarom het ‘hele verhaal’ in beeld zijn. 

Lukt het niet om problemen op te lossen – met werk, inkomen, door ziekte – dan moet er voor iedereen 
in de stad voldoende ondersteuning zijn. Die hulp is gemakkelijk aan te spreken en past bij de persoonlij-
ke situatie. Als het nodig is, kan die ondersteuning gerust lang duren. Die steun kan vanuit professionals 
komen of vanuit het eigen netwerk. Het doel is steeds: iedereen moet op zijn of haar eigen manier mee 
kunnen doen. Zorg en hulp is ook steeds daarop gericht. GroenLinks gaat uit van de kracht van mensen. 
Zij kunnen veel zelf en krijgen waar nodig ondersteuning. Hulpverleners krijgen de ruimte om te doen 
wat nodig is, zeker als de hulpvraag niet direct helder is.

GroenLinks sluit graag aan bij de kracht van buurtbewoners en hun netwerken. Steun aan buurtbewo-
ners betekent zo ook het versterken van de buurt. Onder het motto ‘samen meer buurt’ bouwen we aan 
krachtige, unieke buurten waarin mensen weer naar elkaar omkijken. Daar moeten we buurtbewoners 
die moeilijk aansluiting vinden bij anderen, mensen in kwetsbare posities en vluchtelingen bij betrekken. 
Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen. Daar ligt een belangrijke taak voor de vakmensen 
die in de wijken werken, zoals buurtteam-medewerkers, sociaal makelaars en wijkagenten. Zij zoeken 
aansluiting bij bewonersinitiatieven. GroenLinks wil ervoor zorgen dat de mensen centraal staan, niet de 
regels en systemen. Zo maken we het makkelijker om voor elkaar te zorgen. 

De ervaringen die de buurtteams en anderen de laatste jaren hebben opgedaan met deze buurtgerich-
te manier van werken geven ons hoop. GroenLinks wil professionals de ruimte geven om deze manier 
van ondersteuning verder uit te bouwen. Aansluitend bij de buurt, zodat iedere buurt kan rekenen op 
goede ondersteuning. Niet iedereen in de stad klopt als het even tegen zit even makkelijk aan bij de in-
stanties. GroenLinks wil dat buurtteam- en andere welzijnsmedewerkers weer vaker de straat op gaan, 
de buurten in, om mensen die ‘onzichtbaar’ zijn voor de professionals te bereiken (het zogenaamde 
outreachende werken). Daarbij krijgen de Utrechters zonder postcode, die niet aan een buurt gebonden 
zijn, extra aandacht.

HOOFDPUNTEN
• GroenLinks zet volop in op verdere ontwikkeling van de Utrechtse buurtgerichte aanpak met buurt-

teams, sociaal makelaars en ruimte voor bewonersinitiatieven. 

• GroenLinks wil klanten, bewoners en ervaringsdeskundigen nauwer betrekken en invloed geven bij de 
uitvoering en beoordeling van de dienstverlening in het welzijn.
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• De komende raadsperiode sluiten we met elke buurt een buurtpact: samen pakken we de grootste 
problemen in de buurt aan.

• GroenLinks werkt eraan dat álle Utrechtse kinderen en jongeren volop kansen krijgen om te bouwen 
aan hun toekomst. Als ze hierbij steun nodig hebben, krijgen ze die. 

• Sport draagt bij aan geluk, gezondheid en het gevoel van saamhorigheid. GroenLinks blijft investeren 
in amateursport. Gemeentegeld gaat in de eerste plaats naar sportactiviteiten, groenvoorzieningen en 
ondersteuning van verenigingen. 

HET HELE VERHAAL
GroenLinks vindt het belangrijk dat we bij problemen altijd naar het hele verhaal kijken. 
Dat betekent dat iemand soms hulp krijgt van verschillende mensen (integrale zorg). 
Voor de politiek betekent het dat verschillende soorten beleid samen bijdragen aan wel-
zijn (integraal beleid).
 
Centraal staat altijd de Utrechter die hulp nodig heeft en die zelf bepaalt wat voor hulp dat is: hij of zij 
heeft zelf de regie. Voor mensen die daar moeite mee hebben, kijken we wie in hun netwerk of welke 
professionals kunnen helpen. Geld mag nooit de reden zijn dat mensen geen goede ondersteuning 
krijgen.

GroenLinks wil dat organisaties in zorg en welzijn méér met elkaar samenwerken. We streven naar 
samenwerking tussen professionals in de buurt én informele zorg, mantelzorgers, vrijwilligers en het 
buurtnetwerk. Op die manier kunnen we voorkomen dat bijvoorbeeld mensen wel de problemen met 
hun verhuurder oplossen, maar niets kunnen doen aan hun schulden.

Actiepunten
• GroenLinks ziet dat de city deal-aanpak zorgt voor doorbraken in huishoudens met veel ingewikkelde 

problemen. Deze aanpak ‘op maat’ breiden we de komende jaren verder uit. Voorop staan niet syste-
men en regels, maar Utrechters met echte problemen.

• We investeren extra in buurtteams, sociaal makelaars en bewonersinitiatieven en besparen op dure 
aanvullende zorg. In alle buurten is zo goede en passende ondersteuning te krijgen. 

• Ook sociaal makelaars moeten meer ruimte krijgen om te doen wat nodig is in hun buurt en voor de 
buurtbewoners. Zij moeten kunnen werken met flexibele budgetten en ruimte geven aan bewonersi-
nitiatieven.

• Door meer samenwerking in welzijn en zorg kunnen we de kwaliteit van de dienstverlening verbete-
ren. GroenLinks wil dat buurtteams en sociaal makelaars meer en beter samenwerken met huisartsen, 
de wijkverpleging, de geestelijke gezondheidszorg, de informele zorg en het onderwijs.

• Mensen met een ziekte of beperking moeten met een zogenoemd persoonsgebonden budget (PGB) 
maximale vrijheid krijgen om zelf de ondersteuning in te kopen die ze nodig hebben. We werken de 
komende vier jaar aan een integraal PGB dat niet afhankelijk is van de potjes waaruit het betaald 
wordt, maar waarin de vraag van de cliënt centraal staat. 
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ERVARINGSDESKUNDIGEN
Voor GroenLinks telt de stem van iedereen. In de zorg en het welzijn moeten we meer 
gebruik maken van de kennis en de ervaringen van bewoners, vrijwilligers én medewer-
kers. 

Mensen die zorg of ondersteuning krijgen, mensen die mantelzorg bieden of vrijwilliger zijn, buurtbe-
woners en leden van cliëntenorganisaties: het is belangrijk dat zij meepraten over welzijn en zorg in 
de buurt en gemeente. Zij weten wat de problemen zijn en hoe mensen die ervaren, zij weten hoe die 
kunnen worden aangepakt. Zij kunnen ook meedenken over waar het geld het best aan kan worden 
besteed.
 
GroenLinks wil meer gebruik maken van de kennis van mensen die zelf ooit zorg of ondersteuning nodig 
hebben gehad. We geven buurtbewoners met deze ervaring een sterke stem bij het beoordelen van de 
geleverde kwaliteit. Ze krijgen een rol bij de inkoop van (aanvullende) zorg. Ook professionals in de buurt 
praten hierover mee. Bij aanvragen voor subsidie en bij aanbestedingen moet de gemeente kijken waar 
ruimte is om ervaringsdeskundigen in te zetten, te trainen en te begeleiden. 

In Utrecht wonen mensen van meer dan 150 nationaliteiten. Professionals in zorg en welzijn, maar ook 
ambtenaren moeten meer gevoel krijgen voor cultuurverschillen. Ook moet er oog zijn voor taalbarriè-
res. De komende jaren besteden we hier extra aandacht aan.

Actiepunten
• GroenLinks geeft de klanten van instellingen voor zorg en welzijn grotere invloed op de beoordeling 

van de kwaliteit van de dienstverlening. De gemeente geeft ervaringsdeskundigen en bewoners in-
vloed op de inkoop, uitvoering en bijsturing van zorg. 

• Inbreng van zogenaamde ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn is gewenst. De gemeente en haar 
instellingen organiseren dit en zorgen ook voor scholing en begeleiding.

• Soms hebben cliënten van buurtteams ondersteuning nodig bij hun contacten met het buurtteam. In 
de komende raadsperiode krijgt de onafhankelijke cliëntondersteuning een stevigere positie.

• GroenLinks vindt het belangrijk dat gebruikers van zorg weten wat hun rechten zijn. De gemeente ver-
betert de voorlichting over deze rechten en over hoe men daar gebruik van kan maken.

• Zorg- en welzijnswerkers en ambtenaren krijgen scholing op het gebied van cultuurverschillen, seksu-
ele- en genderdiversiteit. 

BUURTPACT
GroenLinks ondersteunt de buurtgerichte aanpak. Per buurt verschillen de sociale pro-
blemen die de meeste aandacht vragen. GroenLinks wil met iedereen die actief is in de 
buurt een pact sluiten om de grootste problemen het eerst gezamenlijk aan te pakken.
 
De komende raadsperiode sluiten we in iedere buurt een buurtpact. De gemeente zorgt ervoor dat 
iedere buurt een top drie maakt van problemen die NU moeten worden aangepakt. Zij doet dat samen 
met bewoners, buurtteams, sociaal makelaars, scholen, het jongerenwerk, enzovoorts. Samen stellen 
zij een plan van aanpak op en kijken ze regelmatig hoe het gaat. Minimaal één keer per jaar houden we 
het buurtpact tegen het licht.
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In de buurtaanpak is een belangrijke rol weggelegd voor de buurtverbinders; mensen die veel contacten 
hebben in de buurt – ook met mensen die voor anderen moeilijk te bereiken zijn. Deze buurtverbinders 
slaan bruggen tussen buurtbewoners onderling en met het welzijnswerk. GroenLinks wil dat de ge-
meente geld reserveert voor deze buurtverbinders – om ze te trainen en te begeleiden zodat ze hun rol 
optimaal kunnen vervullen.

Initiatieven in de buurt kunnen subsidie krijgen van het initiatievenfonds. Maar dat is beperkt en die 
subsidies zijn tijdelijk. Succesvolle initiatieven kunnen wat GroenLinks betreft worden betaald uit de re-
guliere gelden van de gemeente. Om goed te kunnen werken in een buurt heb je goede contacten nodig. 
En voor die contacten heb je weer een lange adem nodig. GroenLinks wil voorkomen dat nuttige relaties 
in de buurt, die zorgvuldig zijn opgebouwd, worden verbroken. Elke paar jaar een nieuwe ronde aan-
bestedingen of subsidie-uitvragen in het sociaal domein is daarom wat GroenLinks betreft onwenselijk. 

Actiepunten
• GroenLinks pleit voor het buurtpact: bewoners, gemeente en verantwoordelijke instellingen werken 

gezamenlijk aan het bepalen en aanpakken van de belangrijkste sociale problemen in de buurt.

• In de buurtaanpak maken we financiële ruimte voor ‘buurtverbinders’ – mensen die een centrale plek 
hebben in netwerken in de buurt.

• GroenLinks wil dat er sneller en gemakkelijker meerjarige financiering komt voor buurtinitiatieven die 
zich hebben bewezen.

• GroenLinks wil opgebouwde contacten van professionals en netwerken in de buurt behouden. Dit is 
een belangrijke voorwaarde als er aanbesteed moet worden in het sociaal domein. 

MEEDOEN IN DE BUURT
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat mensen in buurten met elkaar leven en naar 
elkaar omkijken. Belangrijk daarvoor is dat er in de buurt voldoende ruimte is om zulke 
netwerken te bouwen.
 
GroenLinks wil dat iedereen mee kan doen in de buurt. Maar dan moeten er wel genoeg activiteiten zijn 
in de buurten – ook voor jongeren. Er moeten voldoende momenten zijn waarop je je buren kunt ont-
moeten en samen dingen kunt doen. En er moet dus ook echt ruimte zijn wáár dat gebeurt. GroenLinks 
ondersteunt daarom de ontwikkeling van buurtkamers en buurthuizen in zelfbeheer. GroenLinks wil 
dat de openbare ruimte in wijken en buurten mooier en groener wordt en mensen meer uitnodigt om 
elkaar te ontmoeten.

Actiepunten
• GroenLinks stimuleert dat bewoners in wijken en buurten naar elkaar omkijken. Als het niet lukt om 

zorg te regelen in de buurt, of wanneer het eigen netwerk van mensen wegvalt, zorgt de gemeente in 
samenwerking met buurtinitiatieven en welzijn voor een vangnet.

• We vertrouwen op netwerken in de buurt (het zogenaamde voorveld). Dat betekent wel dat we orga-
nisaties en initiatieven van buurtbewoners in dit voorveld moeten versterken. GroenLinks ziet moge-
lijkheden om hier geld uit de aanvullende zorg voor in te zetten.
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• In de buurt moet je elkaar makkelijk tegen het lijf kunnen lopen. Bij het inrichten van buurten en wij-
ken moet de gemeente ervoor zorgen dat er voldoende ontmoetingsruimten komen. De gemeente 
ondersteunt activiteiten die deze ontmoetingen mogelijk maken vanuit het initiatievenfonds.

• GroenLinks wil onderzoeken of het mogelijk is om de eigen bijdrage voor aanvullende zorg op een an-
dere manier te leveren, bijvoorbeeld niet met geld maar met een klusje (in natura). Waar ben jij goed 
in? Waar kun je de buurt mee helpen?

ZELFSTANDIG WONEN
GroenLinks wil dat iedereen in de stad mee kan doen. De stad is er voor mensen van alle 
leeftijden en kleuren, van alle overtuigingen en gezindten. Daar hoort bij dat de stad 
actief toegankelijk is voor mensen met een beperking. Voor deze mensen is het vaak 
belangrijk dat zij langer in hun eigen omgeving of huis kunnen blijven wonen, of anders 
in de buurt van mensen die voor hen kunnen zorgen.

Door het vroeg signaleren van schulden voorkomen we uithuiszettingen. Als mensen onverhoopt dak-
loos worden is er altijd voldoende opvang en goede begeleiding. De wachtlijsten in de maatschappelijke 
opvang beperken we tot een minimum. Speciale aandacht krijgen kinderen in de opvang. Met de juiste 
begeleiding kunnen zij een zo normaal mogelijk leven leiden. We zorgen ervoor dat mensen zo snel 
mogelijk weer zelfstandig kunnen gaan wonen. Hiervoor zijn voldoende goedkope huizen nodig. Daar-
naast stimuleren we de bouw van bijzondere woonvormen waar mensen die uitstromen uit de opvang 
samenwonen met mensen zonder deze achtergrond. 

Actiepunten
• In 2016 is het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking eindelijk in Nederland geldig 

geworden. Om aan dit verdrag te voldoen, zijn veel maatregelen nodig, met name op het gebied van 
toegankelijkheid. GroenLinks maakt er werk van dat we dit verdrag in Utrecht naleven.

• Als er iets gebouwd of vertimmerd wordt in de stad, kijken we in Utrecht altijd naar wat mensen met 
een beperking nodig hebben. In overleg met hen maken we bijzondere woonvormen mogelijk (nul-
tredenwoningen, aanleunwoningen, kangoeroewoningen, beschermd wonen, begeleid wonen en wo-
ningtypen waarbij mantelzorgers in de buurt kunnen zijn en kunnen wonen).

• Slimme techniek, zoals domotica en E-health kan mensen helpen om zelfstandig te wonen, als er be-
hoefte is aan zorg of ondersteuning. GroenLinks wil dat de gemeente samen met bewoners, mantel-
zorgers, buurtteams en bijvoorbeeld de Universiteit en Hogeschool verder nadenkt over slim gebruik 
van dit soort toepassingen.

• GroenLinks wil de wachtlijsten in de maatschappelijke opvang tot een minimum beperken. We ver-
snellen de doorstroming door meer betaalbare woonruimte en speciale woonvormen. Ook maken 
we afspraken met woningcorporaties over beschikbaarheid van woonruimte voor mensen die in een 
schuldenregeling zitten.

• Kinderen in de maatschappelijke opvang krijgen meer begeleiding om trauma’s te verwerken en een 
zo normaal mogelijk leven te leiden. Daar trekken we extra geld voor uit. 
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JEUGD
Een stad die goed is voor kinderen, is een stad die goed is voor iedereen. De gemeente 
geeft kinderrechten een plek in al haar beleid. 

GroenLinks vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren alle kansen krijgen om gezond en gelukkig op 
te groeien. Voor veel kinderen en jongeren in Utrecht gaat dat vanzelf. Van hun ouders krijgen ze steun 
bij het najagen van hun dromen. Ze krijgen goed onderwijs en kunnen zich in hun vrije tijd nog meer 
ontplooien, vrienden ontmoeten en sporten. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. GroenLinks werkt 
eraan dat álle Utrechtse kinderen en jongeren volop kansen krijgen om te bouwen aan hun toekomst.

Soms komen kinderen of jongeren in grote problemen en dan hebben ze hulp nodig. Sinds een paar jaar 
zijn er in Utrecht buurtteams waar ouders en hun kinderen steun kunnen krijgen. GroenLinks wil dat 
deze buurtteams snel kunnen optreden, dus zonder lange wachttijden. De zorg moet goed aansluiten 
bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom hebben kinderen en hun ouders zélf de regie in 
handen. De buurtteams ondersteunen hen bij het zoeken naar de beste oplossing.

De zorg voor de jeugd is volop aan het veranderen. In Utrecht zoeken we naar manieren om de noodza-
kelijke extra zorg dichterbij kinderen en ouders te brengen. In de plaats van zware vormen van hulp ko-
men lichtere (ambulante) vormen van hulp in de buurt. Deze omslag duurt nog jaren. Voor GroenLinks 
is het van groot belang dat álle kinderen die hulp nodig hebben die ook op tijd krijgen. Geld mag nooit 
een reden zijn dat kinderen en jongeren niet de juiste hulp krijgen.
 
Voor een goede ontwikkeling van kinderen is spelen van levensbelang. In de stad moeten daarom vol-
doende speelplekken zijn. In de vorm van speeltuinen, groene schoolpleinen of trapveldjes in een park, 
maar ook van verwilderde stukjes waar ruimte is om te ravotten. Daarnaast wil GroenLinks de openbare 
ruimte meer geschikt maken voor kinderen. In alle bestemmingsplannen houden we rekening met kind-
vriendelijke routes, oversteekplaatsen en speelplekken. Bij het (her)inrichten van straten of gebieden 
moet de gemeente ook altijd het perspectief van kinderen meenemen. Zij moet kinderen dus ook vragen 
om mee te denken.

Als kinderen ouder worden verandert de manier waarop zij de openbare ruimte willen gebruiken. De 
speeltoestellen en wipkippen voldoen niet meer. De behoefte om elkaar ongestoord te kunnen ontmoe-
ten wordt groter. GroenLinks vindt dat jongeren het recht hebben om rond te hangen en wil hiervoor 
ruimte bieden. Samen met jongeren en buurtbewoners bespreken we wat ‘overlast’ op hangplekken 
nou echt is en hoe ze samen oplossingen kunnen vinden voor ervaren overlast.

Actiepunten
• Iedere lente organiseert de gemeente een ‘wijk-kijk’: samen met buurtkinderen inspecteert de ge-

meente de speelplekken. Wat kapot is, repareren of vervangen we, rommel ruimen we op.

• Bij de inrichting van de openbare ruimte neemt de gemeente (en nemen projectontwikkelaars) het 
perspectief van kinderen structureel mee. Kinderen moeten mee kunnen praten over plannen. Ook bij 
(tijdelijke) veranderingen in verkeerssituaties gebeurt dat.

• Dankzij een initiatief van GroenLinks is bij veel basisscholen aandacht besteed aan de verkeersvei-
ligheid rondom de scholen. De komende periode zorgen we voor een update: met nieuwe aandacht 
kijken we of de maatregelen nog voldoen en waar onderhoud of verbetering nodig is.

• Utrecht heeft een lange traditie van kinderraden in alle Utrechtse wijken. Met deze kinderraden zetten 
we ons verder en nog sterker in voor ‘de vreedzame wijk’.
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• GroenLinks luistert naar jongeren en doet er ook iets mee. Daarom gaat de gemeente in dialoog met 
jongeren over onderwerpen die hen aangaan, zoals onderwijs en jeugdwerkloosheid, en stelt op basis 
daarvan concrete doelen waar jongeren de gemeente aan kunnen houden.

• GroenLinks daagt jongeren uit initiatieven te nemen voor de buurt of voor andere jongeren. We pro-
moten dat (groepen) jongeren hiervoor geld gebruiken uit het initiatievenfonds. 

• We geven jongeren en ouders een grotere rol bij de beoordeling van de kwaliteit van de zorg voor 
jeugd, als het mogelijk is ook bij de inkoop ervan.

• Voor jongeren die met hulpverlening te maken hebben mag de hulp niet abrupt stoppen als ze 18 jaar 
worden. GroenLinks wil dat de mogelijkheden die hiervoor binnen de verlengde jeugdhulp bestaan 
meer gebruikt worden. 

• Een kleine groep jongeren tussen 16 en 18 jaar kan niet thuis of in een pleeggezin wonen, en heeft 
geen beurs of uitkering. Voor deze groep zoeken we deze raadsperiode een oplossing.

• GroenLinks wil ervoor zorgen dat problemen bij gezinnen, kinderen en jongeren eerder worden gesig-
naleerd. Daarvoor investeren we in de informele zorg in de buurt. 

• Jonge LHBTQI-ers plegen nog steeds vijf keer vaker zelfmoord dan hun leeftijdsgenoten. Utrecht on-
dersteunt deze groep in de stad met specifiek beleid op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, 
cultuur en veiligheid. Zo zetten wij in op gedegen voorlichting op elke school, goede samenwerking 
tussen vertrouwenspersonen en jeugd-GGZ, en komt er een plek in de stad waar LGBTQI jongeren 
samen kunnen komen.

• Consultatiebureaus zien vrijwel alle Utrechtse kinderen. GroenLinks wil dat de jeugdgezondheidszorg 
een grotere rol gaat spelen in het signaleren van problemen bij kinderen en in gezinnen. 

• De gemeente maakt met basisscholen, de jeugdgezondheidszorg, kinderopvangorganisaties en buurt-
teams afspraken over bewustwording van genderstereotypen en onbewuste gedragsverschillen naar 
jongens en meisjes.

ZORG EN GEZONDHEID
Het moet vanzelfsprekend zijn dat mensen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig 
hebben. GroenLinks zet zich ervoor in dat we in Utrecht maatwerk leveren dat past bij 
de vraag van elke Utrechter.

De buurtteams hebben in de afgelopen jaren goed hun plek gevonden in de stad. Na een wat rommelige 
start is ook de thuiszorg in Utrecht op orde. We moeten eraan blijven werken dat iedereen de zorg en 
ondersteuning krijgt die nodig is. Tijdens ‘keukentafelgesprekken’ brengen professionals de ondersteu-
ningsvraag in beeld. Voor GroenLinks is het van belang dat zij hierbij goed afwegen wat een simpele 
ondersteuningsvraag is en waar meer hulp gewenst is.

De verschillen in gezondheid en levensverwachting tussen de verschillende Utrechtse wijken zijn te 
groot. Zo is de gezonde levensverwachting van inwoners van Overvecht maar liefst twaalf jaar lager 
dan die in het aangrenzende Tuindorp. Samen met de partners in de buurt pakken we dit aan. Vanuit 
de gemeente door op meerdere gebieden te investeren. Met huisartsen en zorgverzekeraars maken we 
afspraken, zodat artsen in kunnen spelen op deze verschillen, bijvoorbeeld door meer tijd vrij te maken 
voor langere consulten in buurten waar dat nodig is.



34Verkiezingsprogramma GroenLinks Utrecht 2018 - 2022 

Actiepunten
• In Utrecht krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft. Als noodzakelijke zorg niet binnen de con-

tracten valt, zoekt de gemeente naar een passend alternatief of worden aparte afspraken met aanbie-
ders gemaakt.

• GroenLinks wil de minimapolis uitbreiden tot volwaardige en uitgebreide polissen (van meer aanbie-
ders) waar meer Utrechters gebruik van kunnen maken. Hiervoor moet de gemeente met zorgverze-
keraars onderhandelen.

• De gemeente handhaaft haar beleid om mensen te verleiden tot een gezonde levensstijl. Behalve op 
scholen (‘de gezonde school’) richten deze activiteiten zich ook op sportverenigingen, ouderenzorg en 
het buurt- en jongerenwerk.

• Aanbieders van ondersteuning en zorg die frauderen, moeten niet alleen zorggeld terugbetalen maar 
krijgen ook boetes en worden zo mogelijk (tijdelijk) uitgesloten van het aanbieden van zorg in Utrecht. 
In deze gevallen regelt de gemeente met spoed vervangende zorg voor de cliënten.

• De banden tussen de buurtteams en specialistische zorg, bijvoorbeeld in de ggz, moeten verder wor-
den verstevigd. 

• Onder jongeren en studenten is stress een groeiend probleem. Daarom gaat Utrecht samenwerken 
met onderwijsinstellingen om mentale gezondheid onder jonge Utrechters te verbeteren, onder an-
dere door toegankelijke sportvoorzieningen, laagdrempelige psychologische hulp en voorlichting ter 
voorkoming van burn-outs.

SPORT EN BEWEGEN
Sport draagt bij aan geluk, gezondheid en het gevoel van saamhorigheid. Daarom wil 
GroenLinks dat sport en bewegen voor jong en oud dichtbij huis, laagdrempelig, toegan-
kelijk en veilig is.

Sport en bewegen stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Het houdt lichaam en geest jong en voor-
komt overgewicht en ziekte. Redenen genoeg om sport en bewegen in Utrecht te blijven stimuleren. 
Utrecht kent een rijk verenigingsleven op het gebied van sport. In parken, langs wegen, in het water 
doen duizenden aan individuele sport (hardlopen, fietsen, enz.). Voor mensen met lagere inkomens of 
financiële zorgen is sporten of bewegen minder vanzelfsprekend. Ook ouderen en vrouwen met een 
migratieachtergrond sporten naar verhouding weinig. In sommige wijken verdwijnen sportverenigingen 
doordat er te weinig vrijwilligers zijn met kennis van zaken. Dat is doodzonde, omdat sportclubs bijdra-
gen aan ontmoeting en segregatie in de buurt tegengaan. GroenLinks wil investeren in het versterken 
van vrijwilligers om deze clubs nieuw leven in te blazen en draaiende te houden.

GroenLinks wil bewegen en sport in de volle breedte blijven ondersteunen. Dat betekent onder andere 
dat de kwaliteit van het groen in de stad omhoog moet, zodat buitenrecreatie in elke buurt mogelijk is. 
Dat betekent ook dat geld van de gemeente vooral moet gaan naar bewoners die zich willen (blijven) 
organiseren of die voorzieningen in de buurt willen om te kunnen sporten. De gemeente moet zich dus 
minder blind staren op topsport en grote evenementen die veel geld kosten.

Actiepunten
• Wat GroenLinks betreft blijft de gemeente investeren in amateursport: in en rond elke wijk is voldoen-

de betaalbaar aanbod en vrije ruimte voor jong en oud om in verenigingsverband of individueel te 
bewegen.
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• GroenLinks wil het geld dat voor sporten beschikbaar is meer inzetten om doelgroepen te activeren 
die nu weinig sporten. Om dit te betalen geven we minder uit aan subsidie voor sportaccommodaties. 

• Mensen met een beperking kunnen structureel sporten. Er zijn genoeg aangepaste sportvoorzienin-
gen met een gevarieerd aanbod in de buurt die goed bereikbaar en toegankelijk zijn. 

• Het is letterlijk van levensbelang dat kinderen leren zwemmen. We zetten ons in voor het behoud van 
schoolzwemmen op scholen waar dat het meest nodig is. Zwemles is voor alle kinderen met een U-pas 
gratis.

• Openbare ruimte in de stad maken we groen, aantrekkelijk en veilig voor sport en andere buitenactivi-
teiten, met voldoende oog voor natuur en dierenwelzijn. Met name fietsen, zwemmen (in natuurwater), 
wandelen en hardlopen kunnen we zo ondersteunen. We maken meer stoplichtvrije hardlooprondjes 
en investeren in een groen lint door Overvecht.We verruimen de mogelijkheden om sportaccommo-
daties te gebruiken voor andere maatschappelijke activiteiten zoals huiswerkbegeleiding.

• Samen met de Vereniging Sport Utrecht, Harten voor Sport en de sociaal makelaars onderzoekt de 
gemeente hoe het (sport)verenigingsleven in sommige wijken het best ondersteund of nieuw leven 
ingeblazen kan worden. 

• De gemeente stimuleert het gebruik van sportvelden voor competitie en training op momenten waar-
op ze nu niet worden gebruikt.
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Groene groei, eerlijk delen 
Economie, werk en inkomen

GroenLinks staat voor eerlijk delen. Daarom zetten wij ons met man en macht in om de 
groeiende kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Dat Utrecht blijft groeien, is een feit: 
ons streven naar groene groei een duidelijke keuze.

Het gaat goed met de stad. De werkgelegenheid groeide de laatste jaren weer volop en dat maakt 
Utrecht tot een welvarende stad die mensen aantrekt. De komende jaren zal de stad blijven groeien. Dat 
biedt kansen maar leidt ook tot nieuwe problemen. Voor GroenLinks is groene groei een vereiste. Of het 
nu gaat om economie of om ruimte, GroenLinks kiest voor duurzame, groene ontwikkeling. 

Niet alle Utrechters delen in het succes van de stad. Er zijn grote verschillen in inkomen, woonsituatie en 
kansen op de arbeidsmarkt. Iedereen in Utrecht heeft recht op een menswaardig bestaan en moet de-
zelfde kansen krijgen om zich te ontplooien. Armoede is een hardnekkig probleem, dat vaak van ouder 
op kind overgaat. In Utrecht leven meer dan 25.000 mensen in armoede, met grote gevolgen voor hun 
gezondheid, welzijn en levensverwachting. Te veel mensen in Utrecht hebben geen uitzicht op betaald 
werk. Veel vaste banen zijn ‘flexibel’ geworden en veel flexwerkers en zzp’ers zijn niet zeker van hun in-
komen. Een groeiend aantal van hen leeft maar net boven of zelfs onder de armoedegrens. 

De komende jaren pakken we de groeiende ongelijkheid in de stad aan. Dat vraagt om krachtig, eerlijk 
beleid op het gebied van werk en inkomen, uitkeringen en schulden. Ook op het gebied van onderwijs, 
welzijn en de woningmarkt zet GroenLinks zich met praktische ideeën en maatregelen in voor een recht-
vaardige samenleving. 

HOOFDPUNTEN
• GroenLinks pakt de groeiende ongelijkheid in de stad bij de wortel aan met een breed pakket aan 

maatregelen op het gebied van werk en inkomen, onderwijs, welzijn en de woningmarkt .

• Groene groei levert banen op voor vakmensen. De groei van de stad mag niet ten koste gaan van de 
leefbaarheid. GroenLinks stelt voorwaarden aan de bouw en aan bedrijven. 

• GroenLinks maakt de komende vier jaar experimenten mogelijk met het combineren van werk en uit-
kering zonder al te veel regels en ‘gedoe’. Ook starten we experimenten met een basisinkomen.

• GroenLinks maakt werk van de zorg voor mensen met een arbeidsbeperking: ook voor hen maakt de 
gemeente echt meedoen aan de samenleving snel mogelijk.GroenLinks stelt vertrouwen weer voor-
op in de relatie tussen gemeente en burger. Mensen die problemen ondervinden met een uitkering, 
schulden of het invullen van formulieren moeten met gevoel en vertrouwen worden benaderd. Goede 
begeleiding ‘op maat’ levert voor iedereen meer op. 

ECONOMIE
Economische groei is goed voor de stad, maar voor GroenLinks moet het wel groene 
groei zijn. De uitbreiding van de stad en haar bedrijvigheid koppelen we aan onze groene 
agenda. 

De visie op economie van GroenLinks gaat uit van een brede opvatting van welvaart. Werk en een goed 
inkomen zijn belangrijk. Maar minstens zo belangrijk zijn welzijn, gezondheid, geluk, een prettige leef-



38Verkiezingsprogramma GroenLinks Utrecht 2018 - 2022 

omgeving, kansen voor je kinderen en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Utrecht groeit de 
komende jaren tot een stad van meer dan 400.000 inwoners. Om de stad leefbaar te houden, moeten 
we radicale keuzes maken. GroenLinks streeft naar groene groei. Welzijn en gezondheid zijn daarbij 
minstens zo belangrijk als economische groei.

GroenLinks heeft al veel bereikt voor de inrichting van de stad (bebouwing, verkeer) en we hebben nog 
veel meer plannen. Daarin stelt GroenLinks ook eisen aan de duurzaamheid van woningen en bedrij-
ven. Het verduurzamen van de stad en het overstappen van fossiele brandstoffen naar schone energie 
levert veel banen op. Daarvoor moeten vakmensen worden opgeleid. Dit vraagt om uitbreiding van de 
mogelijkheden tot scholing. De komende vier jaar willen we in de eerste wijken beginnen met de over-
stap van gas op andere energiebronnen. Dat levert werk op, bijvoorbeeld bij het aanleggen van elektra 
en de voorlichting van inwoners over de gevolgen van deze omschakeling. GroenLinks wil samen met 
bedrijven, onderwijsinstellingen (roc’s en HU), bewoners en organisaties in de wijk een project starten in 
Overvecht om jongeren op te leiden en in te zetten voor deze nieuwe banen. 

Om groene groei mogelijk te maken moeten we ook zuinig zijn. Zuinig met ruimte, materiaal en ver-
keersstromen. GroenLinks stimuleert daarom de wijkeconomie. In een wijkeconomie zijn werk en voor-
zieningen op de fiets of lopend te bereiken. Dat draagt bij aan de levendigheid in de buurt. GroenLinks 
wil de wijkeconomie op gang helpen door de voorwaarden voor het oprichten van nieuwe bedrijven in 
lege bedrijfs- en winkelpanden aan te passen. We geven binnen groene voorwaarden ruimte aan expe-
rimenten in buurten en wijken. Dat geldt ook voor de bedrijventerreinen in Lage Weide en Overvecht. Bij 
een wijkeconomie hoort ook het organiseren van afvalverwerking en hergebruik in de wijk of buurt. Ook 
geven we de markten in de stad (liefst met lokale en regionale producten) een nieuwe impuls.

De gemeente kan en moet ook investeren in het ‘binnenhalen’ van nieuwe bedrijvigheid. Door ruimte 
en faciliteiten te bieden aan startende en jonge bedrijven in de sector duurzame bedrijvigheid. Groen-
Links biedt ruimte aan vakmanschap en schone technische toepassingen en investeert in vernieuwing 
en verduurzaming van de economische bedrijvigheid.Het toerisme in de stad groeit. Dat is goed voor de 
middenstand en de horeca. GroenLinks vindt dat de stad zich als culturele en duurzame stad moet pre-
senteren. Ook fietstoerisme in Utrecht en omgeving stimuleren we actief. Het toerisme moet natuurlijk 
wel blijven passen bij de Utrechtse schaal en onze groene ambities: we voorkomen ‘Amsterdamse toe-
standen’, waarbij de stad overspoeld wordt door toeristen. Voorop staat de brede welvaart van Utrech-
ters, niet het financieel rendement van enkele grote ondernemers en beleggers.

Actiepunten
• GroenLinks investeert in projecten voor vernieuwing en verbetering van de economische bedrijvigheid 

en ‘groene groei’.

• GroenLinks streeft naar een snelle toename van lokale bedrijvigheid in wijken en herstel van buurt-
markten. Daartoe starten we onder andere met experimenten met soepelere regels voor het gebruik 
van leegstaande bedrijfs- en winkelpanden. Voor kleine winkelcentra in naoorlogse wijken ontwikke-
len we een plan om ze te versterken.

• In Overvecht start de gemeente samen met onder andere de corporaties een project voor het oplei-
den en inzetten van jongeren uit de wijk in de nieuwe werkgelegenheid die ontstaat door het overscha-
kelen van gas naar elektriciteit.

• Ook in het toerisme streeft GroenLinks naar groene groei. Voor uitbreiding van het cultuur- en het 
fietstoerisme zien we mogelijkheden in de binnenstad, Lombok, Leidsche Rijn, Haarzuilens en op de 
forten van de Waterlinie. GroenLinks staat kritisch tegenover ongebreidelde toename van het toeris-
me in Utrecht.
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• GroenLinks juicht sommige vormen van de ‘deeleconomie’ (Peerby, OV-fiets, enz.) toe als waardevolle 
bijdragen aan groene groei. Negatieve gevolgen daarvan (zoals bij Airbnb) moeten met regelgeving 
en handhaving worden beperkt. De gemeente neemt daar aan het begin van de nieuwe raadsperiode 
maatregelen tegen.

WERK
GroenLinks zet zich ervoor in iedereen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Daarbij 
krijgen jongeren en mensen met weinig opleiding extra aandacht. De komende vier jaar 
pakt GroenLinks jeugdwerkloosheid en verdringing op de arbeidsmarkt aan. Ook blijven 
we ons inzetten voor experimenten met basisinkomen en sociale bijstand.

Utrecht zit economisch in de lift. Toch kent de stad nog steeds werkloosheid. Vooral veel jongeren staan 
aan de zijlijn. GroenLinks wil snel meer stages, leerwerkplekken en startersbanen voor jongeren en 
vluchtelingen creëren. De gemeente moet daarvoor samen met de roc’s, het lokale bedrijfsleven en 
andere betrokkenen een plan ontwikkelen en ook kijken of de bestaande opleidingen wel aansluiten bij 
wat de stad nodig heeft.

Discriminatie bij het vinden van werk of een stageplaats is onacceptabel. GroenLinks wil dat met alle 
mogelijke middelen bestrijden. Van voorlichting en anoniem solliciteren tot een harde aanpak na mel-
dingen en het uitsluiten van discriminerende bedrijven voor gemeentelijke opdrachten.

Voor GroenLinks geldt als uitgangspunt dat werkgevers mensen gewoon goed betalen. Stages, werker-
varingsplaatsen en werken met behoud van uitkering zijn leerzame ervaringen. Maar het moet wel werk 
zijn dat mensen helpt échte vaardigheden en een vaste baan te krijgen. Verdringing is in Utrecht een 
groot probleem. Hoogopgeleide mensen nemen banen in van mensen met een vakopleiding; stagiairs, 
vrijwilligers en starters doen met een ‘werkervaringsplaats’ het werk van betaalde krachten. We tolere-
ren niet dat werkgevers misbruik maken van slecht georganiseerde mensen die in een moeilijke positie 
zitten, zoals werkers uit andere landen. We steunen de vakbonden om voor deze mensen op te komen 
en onderbetaling en uitbuiting tegen te gaan.

GroenLinks wil verdringing bestrijden en snel meer werk maken en houden voor jongeren, vakmensen 
en vluchtelingen. Kansen daarvoor zijn er in de schone energie, de circulaire economie de creatieve sec-
tor, de horeca, de zorg en de dienstverlening. GroenLinks wil dat de gemeente zich actief opstelt, onder 
meer door leer-werkbedrijven te promoten die stagiairs en vakmensen kansen bieden. De gemeente 
moet ook zelf het goede voorbeeld geven door meer stages of leerwerkplekken aan te bieden. Ook 
neemt zij zelf vaker schoonmakers en andere dienstverleners in vaste dienst – en dat vraagt zij ook van 
de bedrijven met wie zij samenwerkt.

Voor de groep mensen die al lang zonder werk zit, pleit GroenLinks voor een aanpak vanuit vertrouwen 
in plaats van wantrouwen. Een deel van hen kan met goede begeleiding betaald werk vinden. Maar de 
manier waarop gemeente en instanties hen nu ‘helpen’, werkt niet en kost handenvol geld. GroenLinks 
pleit voor een individuele aanpak die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van deze mensen. In de 
afgelopen raadsperiode hebben we zaken die niet werken aan de kaak gesteld en gepleit voor experi-
menten met sociale bijstand en bijstand als basisinkomen. De komende periode breiden we de persoon-
lijke aanpak uit. Daarbij werken we op basis van vertrouwen. Tegen misbruik van dat vertrouwen treden 
we streng op. 
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Oudere en langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking komen moeilijker aan een baan. 
GroenLinks investeert in het scheppen van werk voor deze groepen en maakt experimenten met een 
basisinkomen mogelijk. 

Actiepunten
• GroenLinks streeft naar ‘groene groei’. Door in te zetten op schone energie in de hele stad scheppen 

we tussen 2018 en 2022 zo’n 1000 banen in de regio. We verbinden werkzoekenden, opleidingen en 
opdrachtgevers voor grootschalige energierenovaties met elkaar.

• De gemeente start in 2018 een aanvalsplan tegen de jeugdwerkloosheid. Samen met andere betrokke-
nen (roc’s, bedrijfsleven, maatschappelijke partners) creëren we in vier jaar 1.000 stageplekken extra. 
We stimuleren de uitbreiding van het aantal leer-werkbedrijven in de horeca en bij andere bedrijven.

• De gemeente schept banen voor mensen met een lage opleiding, een arbeidsbeperking en vluchtelin-
gen van wie het diploma niet wordt erkend. De gemeente helpt instanties en bedrijven actief bij het 
ontwikkelen van initiatieven om mensen die al lang werkloos zijn aan de slag te helpen.

• Voor een deel van de langdurig werklozen maakt GroenLinks experimenten met een basisinkomen of 
een combinatie van bijstand en betaald werk mogelijk.

• Bij vaste werkzaamheden horen vaste banen. Die geven mensen bovendien meer zekerheid over hun 
inkomen. Als het aan GroenLinks ligt, geven de gemeente en alle organisaties die zij betaalt, zelf het 
goede voorbeeld. Ook van werk dat de gemeente uitbesteedt moet duidelijk zijn wat de arbeidsvoor-
waarden van de werknemers zijn.

• GroenLinks streeft naar passend – betaald – werk voor iedereen. De gemeente gaat verdringing door 
onbetaalde krachten tegen. Werkervaringsplekken worden alleen ingevuld in het kader van een re-in-
tegratietraject en de duur ervan wordt vooraf bepaald (maximaal een half jaar). Ze moeten leiden tot 
een diploma of kwalificatie en dus tot betaald werk. Tijdens de periode van werkervaring krijgen deel-
nemers minimaal een stagevergoeding.

• GroenLinks is tegen de invoering van de verplichte tegenprestatie. We verzetten ons tegen werken 
zonder loon voor mensen met een bijstandsuitkering als verdienmodel voor werkgevers. Mensen die 
ver afstaan van de arbeidsmarkt stimuleren we om vrijwillig actief deel te nemen aan de samenleving. 

ARMOEDE
In Utrecht lijden veel gezinnen en zelfs hele buurten onder armoede en schulden. Dat is 
onaanvaardbaar. GroenLinks blijft ernaar streven dat iedereen mee kan doen en pakt de 
oorzaken van armoede en schulden aan.

GroenLinks pleit voor een brede aanpak om armoede te bestrijden. In Utrecht leven nog steeds te veel 
mensen op of zelfs onder de armoedegrens – vooral in Overvecht en Kanaleneiland en in delen van On-
diep en Zuilen. Maar ook in andere wijken komt (verborgen) armoede voor. Vaak gaan daarachter ande-
re problemen schuil. De gemeente en andere instanties zoals UWV en welzijnswerk, woningcorporaties, 
huisartsen en onderwijzers moeten nauw samenwerken om armoede en daarmee samenhangende 
problemen in gezinnen vroeg te signaleren en om daadkrachtig hulp te bieden. 

GroenLinks wil het voor meer burgers makkelijker maken om gebruik te maken van de (bijzondere) bij-
stand en andere bestaande ‘potjes’. Utrechters in de bijstand verdienen actieve steun en ambtenaren 
die náást hen staan. Te vaak werkt de gemeente op basis van wantrouwen. GroenLinks stelt niet het 
systeem en de regels maar de mensen centraal. We maken het systeem gemakkelijker, zodat Utrechters 
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meer zelf kunnen doen. De gemeente moet zelf zorgen voor tegenspraak: meer luisteren naar de cliën-
tenraad en mensen met een uitkering vaker vragen naar hun mening. 

Vrijwilligerswerk, mantelzorg, scholing of begeleiding vanuit zorginstellingen zijn voor sommige mensen 
goede manieren om (weer) mee te doen. Dit moet aansluiten bij wat mensen kunnen en willen leren. 
Het vrijwilligerswerk van de één mag niet in de plaats komen van betaald werk van een ander.

Steeds meer gezinnen in de stad hebben problematische schulden. GroenLinks zet de bestaande aan-
pak van schulden voort, met veel aandacht voor het vroeg signaleren van problemen en het voorkomen 
van grote schulden. Daarbij betrekken we niet alleen woningcorporaties en energiebedrijven, maar ook 
de ogen en oren in de buurt en op straat, zoals scholen, huisarts, buren, welzijnswerk en het buurtpas-
toraat. Buurtteams en schuldhulpverleners houden spreekuur in buurthuizen en/of bij voedselbanken. 
GroenLinks hecht grote waarde aan het netwerk van mensen die in Utrecht werken rond armoede, ver-
enigd in de Armoedecoalitie. Organisaties zoals Stichting Leergeld, Dress for Success en de Voedselbank 
verdienen onze steun en financiële ondersteuning. GroenLinks steunt het streven om náást voedselban-
ken (waarvan mensen maximaal drie jaar gebruik kunnen maken) zogenaamde sociale supermarkten 
op te richten (zoals bijvoorbeeld SuperSociaal in Helmond).

Op initiatief van GroenLinks is er een apart fonds gekomen om jongeren uit de schulden te helpen. Het is 
belangrijk dat zij zonder belemmering van schulden aan hun toekomst kunnen werken. We zetten deze 
aanpak voort, breiden de mogelijkheden uit en stimuleren oplossingen om jongeren met schulden te 
helpen, zoals schuldhulpmaatjes.

Actiepunten
• Het bestrijden van armoede en problematische schulden houdt voor GroenLinks hoge prioriteit. De 

vaak ingewikkelde combinatie van achterliggende problemen moet op veel terreinen tegelijk worden 
aangepakt: zie welzijn, zorg, onderwijs, woningmarkt.

• GroenLinks maakt zich sterk voor een vriendelijke en toegankelijke gemeente. Wij willen minder pa-
pierwerk en ‘gedoe’ en duidelijkere websites. Maar in de eerste plaats willen we dat de gemeente 
mensen meer vanuit vertrouwen behandelt.

• GroenLinks zorgt ervoor dat de gemeente haar eigen tegenspraak organiseert: cliëntenraden, burger-
panels en mensen met een uitkering moeten vaker kunnen vertellen hoe zij dienstverlening ervaren. 
De gemeente werkt eraan toegankelijker en vriendelijker te worden.

• We verhogen het budget voor de bestrijding van armoede. Daarmee steunen we huishoudens die 
duidelijk niet rond kunnen komen. Extra aandacht geven we daarbij aan mensen met een chronische 
ziekte of beperking die hoge zorgkosten en andere hoge lasten hebben.

• Huisuitzettingen worden koste wat kost voorkomen. Gezinnen met kinderen worden niet meer op 
straat gezet.

• GroenLinks wilt dat het budget voor schuldhulpverlening is afgestemd op het aantal Utrechters met 
problematische schulden, zodat iedere Utrechter direct geholpen kan worden als dat nodig is. Het 
schuldhulpverleningsbudget wordt daarom duurzaam verhoogd en de wachtlijsten beperkt.

• De U-pas is een goed instrument om mensen met een laag inkomen mee te laten doen in de samen-
leving. We handhaven de grens van 125% van het sociaal minimum en breiden de mogelijkheden voor 
inwoners met een klein besteedbaar inkomen uit.
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• De gemeente geeft actieve steun aan groepen in de stad die zich bezighouden met armoede en schul-
denproblematiek. We ondersteunen het streven om naast de voedselbanken sociale supermarkten te 
openen.

• Buurtteams krijgen een eigen budget dat ze flexibel kunnen besteden bij bijvoorbeeld het oplossen 
van schulden.

• Ambtenaren en medewerkers van de buurtteams hebben het niet altijd door als mensen laaggelet-
terdheid zijn of psychische problemen hebben. Door medewerkers daarin te trainen kunnen we de 
ondersteuning van deze mensen snel verbeteren.

• GroenLinks blijft zoeken naar mogelijkheden om het besteedbaar inkomen te vergroten van huishou-
dens die leven op of onder de armoedegrens. Bijvoorbeeld door woningcorporaties te motiveren om 
zonnepanelen op sociale huurwoningen te plaatsen en de besparing op de energiekosten ten goede 
van bewoners te laten komen.

ONDERNEMEN 
GroenLinks is er voor verantwoorde ondernemers. We houden van dynamiek en bedrij-
vigheid in de stad en geven graag steun aan vernieuwende, groene bedrijven en sociale 
ondernemingen. 

GroenLinks heeft een warm hart voor groene ondernemers. De komende periode voeren we actief be-
leid om vernieuwende, duurzame startende bedrijven en sociale ondernemingen in de stad nog meer 
wind in de zeilen te geven. We verbeteren de gemeentelijke dienstverlening aan sociale ondernemers 
en aan maatschappelijk verantwoorde ondernemers (mvo) en maken tijdelijke, goedkope huisvesting in 
leegstaande winkels of kantoren mogelijk. Bewoners die samen een coöperatie oprichten, bijvoorbeeld 
in de vorm van een bewonersbod, kunnen terecht bij het gemeentelijke ondernemersloket. Dat past bij 
onze ideeën over de wijkeconomie en bij onze plannen voor duurzaamheid.

Ook zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen rekenen op steun van GroenLinks. Deze groeiende 
groep ondernemers redt het voor een groot deel prima. Veel zelfstandigen zonder personeel hebben 
het collectief goed voor elkaar. Zo zijn er in veel wijken zzp-netwerken en kent de stad al diverse ‘brood-
fondsen’, waarin zzp’ers onderling inkomen regelen bij bijvoorbeeld ziekte. Maar er zijn ook veel zzp’ers 
die met moeite het hoofd boven water houden. 

GroenLinks wil dat de gemeente zzp’ers meer tegemoet komt. Bijvoorbeeld door goedkope huisvesting 
aan te bieden in leegstaande kantoren en door meer samenwerking tussen zzp’ers te stimuleren. Bij-
voorbeeld in bedrijfsverzamelgebouwen of in de vorm van coöperaties, broodfondsen of buddy-syste-
men. In samenwerking met de Kamer van Koophandel (KvK) geven we goede informatie over de kansen 
en risico’s van het ondernemerschap.

GroenLinks wil ook dat de gemeente zzp’ers vaker actief uitnodigt om mee te dingen naar opdrachten. 
De gemeente maakt aanbestedingen toegankelijker voor zzp’ers. Nu kunnen ze vaak niet op deze op-
drachten inschrijven, omdat de gemeente eisen stelt aan omzet of bedrijfsgrootte. Zo nodig passen we 
die eisen aan of splitsen we opdrachten op. 

Actiepunten
• GroenLinks ondersteunt zelfstandigen in de stad van harte. Ondernemers die aansluiten bij de brood-

nodige groene ontwikkelingen en die stageplaatsen en vast werk aanbieden, hebben bij ons een 
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streepje voor. Binnen de grenzen van wat mogelijk is, kunnen zij in de gemeente op gunsten en gun-
ningen rekenen. Bijvoorbeeld doordat de gemeente eisen stelt bij aanbestedingen en de criteria voor 
vergunningen vergroent. 

• GroenLinks wil dat de gemeente startende bedrijven en zzp’ers tegemoet komt, onder andere door te 
bemiddelen voor gunstige mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting. Daarbij ondersteunt zij initiatieven 
waarbij zzp’ers zich met elkaar verbinden, waardoor hun positie minder kwetsbaar wordt.

• GroenLinks wil samen met de Kamer van Koophandel en zzp’ers in 2019 een plan klaar hebben om 
de voorlichting en scholing over ondernemerschap te verbeteren en armoede onder zzp’ers tegen te 
gaan.

• De gemeente richt zich in haar aanbestedingsbeleid vaker op kleine ondernemers, bijvoorbeeld door 
opdrachten op te knippen. 

• GroenLinks wil dat Utrecht de ‘Silicon Valley’ van duurzame bedrijvigheid wordt. Daarom richten we 
ons op sectoren die hier aan bijdragen, zoals life sciences, duurzame energie en gezondheidszorg. Zo 
krijgt Utrecht een herkenbaar profiel en trekt het andere bedrijven in die sectoren aan.

MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING
GroenLinks maakt zich sterk voor een stad voor iedereen. Ook voor mensen met een 
(gedeeltelijke) beperking of een langdurige ziekte moeten er meer mogelijkheden komen 
om actief mee te doen. De afspraken die Nederland hierover heeft gemaakt voeren we 
in onze stad versneld uit.

GroenLinks wil dat de gemeente actief beleid voert om mensen met een beperking of ziekte een vast 
inkomen, zinvol werk of een zinvolle dagbesteding en waardering te geven. Veel mensen met een be-
perking kunnen zich goed zelfstandig redden. Waar nodig biedt de gemeente ondersteuning. Dat vraagt 
om een investering en om goede samenwerking met bedrijven, sociale ondernemingen en het Utrechts 
Werkbedrijf (UW).

Mensen met een beperking moeten in principe overal aan het werk kunnen. Zij hebben het recht om 
hun leven in eigen hand te houden en zelfstandig te werken. Vervoer mag ook geen probleem zijn. In 
het VN-verdrag voor mensen met een beperking staat dat alle publieke gebouwen toegankelijk moeten 
zijn voor mensen met een beperking. In Utrecht is dat al op heel veel plekken het geval en de komende 
raadsperiode gaan we hard werken aan volledige toegankelijkheid.

Actiepunten
• GroenLinks wil ook mensen met een beperking kansen geven. De gemeente moet alle mogelijke mid-

delen inzetten om deelname aan de samenleving verder mogelijk te maken. Daaronder vallen o.a. het 
verlenen van loonkostensubsidie aan werkgevers en het collectief inkopen van no-risk-polissen.

• Utrecht neemt de leiding in regionaal overleg dat leidt tot het afgesproken aantal garantiebanen voor 
mensen met een beperking. Ook de gemeente zelf creëert veel meer banen voor mensen met een 
beperking. 

• De gemeente ziet er op toe dat deze garantiebanen leerzaam en voor langere duur zijn.

• De gemeente ondersteunt bedrijven actief met het werven en behouden van mensen met een beper-
king. Zij geeft informatie en biedt hulp bij de eventuele aanpassing van werkplekken.
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• Voor mensen met een forse beperking richt de gemeente beschutte werkplekken in. In samenwerking 
met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt zij toe naar een cao voor deze groep. 

• Mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, krijgen een aanbod waarbij hun mogelijkheden en wensen 
centraal staan. De gemeente ontwikkelt met instellingen voor welzijn en zorg een toets. Een van de 
mogelijkheden is een traject bij UW (het voormalige WsW bedrijf). 

• Sociale ondernemingen verdienen blijvende steun van de gemeente. Voorop staat dat zij echte kansen 
bieden aan mensen in kwetsbare posities, met een (minimum)loon en een vast contract als doel.
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Kansen scheppen
Naar een actief onderwijsbeleid

Onderwijs schept meer gelijke kansen. GroenLinks pleit voor krachtig en actief onder-
wijsbeleid, ook in de gemeente. Samen zorgen we voor goed onderwijs dat toegankelijk 
is voor iedereen.
 
Goed onderwijs is van levensbelang: voor ieder kind dat zich wil ontplooien en voor de samenleving van 
de toekomst. Maar niet elk kind in Utrecht heeft evenveel kans om goed onderwijs te krijgen. Wie van 
huis uit veel meekrijgt, zal eerder een hogere opleiding volgen. Kinderen van wie de ouders niet hebben 
gestudeerd, volgen veel vaker een lagere opleiding, ook als zij net zo goed kunnen leren als klasgenoten 
met hoogopgeleide ouders. Ook zijn er te veel verschillen tussen scholen. Dat alles zorgt ervoor dat on-
derwijs op dit moment niet alle kinderen dezelfde kansen biedt. 

Het meeste onderwijsbeleid wordt op landelijke niveau gemaakt, maar ook de gemeente kan veel be-
tekenen. GroenLinks wil dat onze gemeente op het gebied van onderwijs meer lef en ambitie toont en 
de ruimte zoekt om actief beleid te voeren. We kunnen ervoor zorgen dat mensen goed geïnformeerd, 
met dezelfde kansen kunnen kiezen. Met alle partijen in de stad zorgen we er ook voor dat álle scholen 
kwaliteit bieden.

Om dat voor elkaar te krijgen, stellen we een Nieuwe Utrechtse Onderwijsagenda op. Centraal daarin 
staat het bevorderen van kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren in de stad. Het onderwijs 
moet goed en toegankelijk zijn en ook échte kansen bieden. Leerlingen en studenten zijn misschien wel 
de belangrijkste belanghebbenden in het onderwijs. Daarom nodigen wij hun vertegenwoordigers uit 
tot samenwerkingspartner in het platform Utrechtse Onderwijs Agenda.
Met het bedrijfsleven, mbo en hogescholen kijken we naar goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We 
stimuleren innovatie in het onderwijs, onder andere op het gebied van techniek en ICT. Ook helpen we 
kinderen en jongeren beter op weg met andere scholen: een tienercollege (voor leerlingen van 10 tot 
14 jaar), vakcolleges (vmbo/mbo) en vakopleidingen voor (groene) techniek en voor de gebruikerskant 
(interface) van ICT en andere technische toepassingen.

HOOFDPUNTEN
• De gemeente voert actief onderwijsbeleid, gericht op kansengelijkheid. Het geld dat in de afgelopen 

raadsperiode is besteed aan ‘excellentie’ zetten we de komende periode in voor goed en toegankelijk 
onderwijs dat álle kinderen in de stad maximaal kansen biedt.

• Scholen zijn bij voorkeur een afspiegeling van de buurt. Met goede voorlichting over schoolkeuze, door 
steun aan ouderinitiatieven en door een centraal aanmeldpunt voor nieuwe leerlingen bevorderen we 
de groei van gemengde scholen.

• Utrecht moet meer brede scholengemeenschappen krijgen met langere brugperiodes voor gemengde 
groepen. In Overvecht zetten we in op een ‘tienercollege’ dat kinderen maximale ontwikkelingskansen 
biedt.

• Het mbo verdient zorg en aandacht, ook van de gemeente. Samen met het bedrijfsleven zetten we een 
aanval in op jeugdwerkloosheid en het tekort aan stageplekken.

• GroenLinks vindt het onaanvaardbaar dat er kinderen thuiszitten. Voor alle kinderen moet er een plek 
zijn in het Utrechtse onderwijs. Ook voor alle kinderen met een beperking moet er in de stad een aan-
bod van activiteiten zijn. 
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JONGE KINDEREN EN BASISSCHOOL
Ieder kind heeft recht op een goede start met gelijke kansen. De gemeente neemt hier-
in een actieve rol en helpt alle kinderen in Utrecht met een goede start in hun (school)
leven.

In de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE, voor kinderen tot 4 jaar) gaat er door nieuwe wetgeving van 
alles veranderen. In Utrecht bereikt deze VVE nu 95% van de kinderen waarvoor zij bedoeld is. De kwa-
liteit van het aanbod wordt als ‘goed’ beoordeeld. Wat GroenLinks betreft gaan we verder op deze weg. 
Wel houden we goed in de gaten of de nieuwe maatregelen in het voordeel zijn van alle kinderen en niet 
juist het apart opgroeien van kinderen bevordert.
 
Iedere ouder kiest een basisschool. Sommigen doen dat heel bewust, soms ook al heel vroeg. Anderen 
vinden het lastiger om te kiezen en doen het later. Dat is één van de oorzaken van de ongelijkheid in 
kansen. GroenLinks wil dat scholen een afspiegeling zijn van de buurt. We pleiten daarom voor een 
centraal aanmeldpunt waar alle ouders hun kinderen op hun derde inschrijven. GroenLinks wil af van 
constructies waarmee basisscholen zich onttrekken aan de regels voor het inschrijven van kinderen, 
zoals vooraanmelding. Daarnaast moeten ouders goede voorlichting krijgen die hen helpt bewuster te 
kiezen tussen scholen.

Actiepunten
• GroenLinks wil de goede resultaten van de VVE behouden. Samen met ouders en aanbieders benutten 

we de kansen die de nieuwe wetgeving biedt, maar zorgen we er ook voor dat die niet tot uitval van 
kinderen leidt.

• GroenLinks wil dat de ontwikkeling van kinderen centraal staat en jaagt de verdere ontwikkeling van 
Integrale Kindcentra (IKC) aan. Zo nodig investeren we in passende huisvesting voor deze centra.

• We stimuleren dat de verschillende partijen die betrokken zijn bij deze kindcentra (onderwijs, peuter-
speelzaal, VVE en buitenschoolse opvang) goed samenwerken. 

• GroenLinks ziet kansen bij IKC’s en de overige scholen om behalve aan de opleiding en opvoeding van 
leerlingen ook aandacht te besteden aan de ouders (zogenaamde vroegsignalering). De school is een 
laagdrempelige omgeving om in contact te komen en bijvoorbeeld opvoedcursussen aan te bieden. 
Scholen krijgen extra ondersteuning om deze signaleringstaak op zich te nemen.

• Voor het aanmelden op basisscholen komt er een centraal aanmeldpunt met vaste aanmeldmomen-
ten voor kinderen van drie jaar. Samen met goede voorlichting over schoolkeuze vergroot dat de 
kansen voor álle kinderen. 

• Samen wonen is ook samen naar school gaan. Oudervoorlichting en ouderinitiatieven helpen om van 
de school een betere afspiegeling te maken van de wijk.

• De gemeente ondersteunt actief initiatieven van ouders om de school van hun kinderen aantrekkelijk 
en gemengd te maken. 

• Voor gezinnen met een laag inkomen is huiswerkbegeleiding en bijles niet te betalen. Het kindpakket 
van de U-pas breiden we uit om dit in te kopen. 

• Gemeente en schoolbesturen maken afspraken over de huisvesting van scholen. We onderzoeken in 
goed overleg hoe we dit in de toekomst het best kunnen organiseren.



47Verkiezingsprogramma GroenLinks Utrecht 2018 - 2022 

• Mede dankzij GroenLinks plaatsen we nu al volop zonnepanelen op alle schooldaken. In de komende 
raadsperiode gaan we alle schoolgebouwen verder verduurzamen.

• GroenLinks wil dat alle schoolpleinen groen worden. De gemeente stimuleert kinderen, ouders, leer-
krachten én buurtbewoners om schoolpleinen te vergroenen en samen te onderhouden. 

• Alle scholen moeten veilige plekken zijn waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Veel scholen in 
Utrecht werken daarom met de methode van de ‘vreedzame school’. GroenLinks stimuleert nog meer 
scholen en andere organisaties deze methode over te nemen.

• GroenLinks ondersteunt ouders en leraren bij pogingen om meer zeggenschap te krijgen op scholen. 
Experimenten met andere rechtsvormen (verenigingen, maatschappen, coöperaties) moedigen we 
aan. 

• De gemeente stelt scholen in staat om alle klassen minimaal twee uur bewegingsonderwijs per week 
te geven. 

• Fietslessen/verkeersonderwijs zijn noodzakelijk. GroenLinks wil dat de financiering ervan structureel 
geregeld wordt.

• GroenLinks hecht aan brede algemene vorming voor ieder kind. Voorzieningen voor kunst- en cul-
tuureducatie en voor natuur- en milieu-educatie hebben en houden onze steun.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Er is een ‘gat’ ontstaan tussen het praktisch gerichte (v)mbo en het meer theoretisch on-
derwijs. Veel minder dan vroeger kunnen leerlingen ‘stapelen’, dat wil zeggen: later door-
leren. Dat is onwenselijk. GroenLinks wil ook hier de ruimte zoeken om daar in Utrecht 
iets aan te doen.

Wie een vakopleiding begint, kan een goede vakman worden. Daar is groeiende behoefte aan. Wie later 
toch nog door wil leren, kon nog niet zo lang geleden ‘stapelen’: van mavo naar havo, enzovoort. Dat 
is de laatste jaren moeilijker geworden. Er zijn minder brede scholengemeenschappen en ook steeds 
minder gemengde brugklassen. Dat is slecht voor ‘laatbloeiers’ en voor andere kinderen die meer tijd of 
een duwtje in de rug nodig hebben. En: het is een van de oorzaken van de groeiende tweedeling. Voor 
GroenLinks is deze ontwikkeling – die kinderen uitsluit en kansen afneemt – onacceptabel.

Actiepunten
• GroenLinks staat erop dat basisscholen in Utrecht kinderen waar nodig weer een dubbel schooladvies 

geven (vmbo/havo; havo/vwo). Daarnaast gaat de gemeente met schoolbesturen in gesprek over het 
aanbieden van gemengde en ook langere brugperiodes.

• In Overvecht is geen havo/vwo-opleiding meer. In de komende raadsperiode werken we in die wijk aan 
een ‘tienercollege’ voor kinderen van 10 tot 14 mét een havo/vwo-kop, die kinderen maximale kansen 
biedt. 

• Het onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een groot tekort aan docenten. De gemeente 
moet snel in overleg treden met universiteiten, hogescholen, vakbonden en andere organisaties om 
te kijken hoe de stad goede docenten aan zich kan binden. In verband met de Nieuwe Utrechtse On-
derwijsagenda denken we aan het bieden van extra ontwikkelingsmogelijkheden voor gediplomeerde 
leerkrachten en docenten. 
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MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Mbo’s leiden met veel succes grote groepen jongeren op. GroenLinks vraagt meer gerich-
te aandacht voor de problemen waar mbo’s en mbo’ers mee te maken hebben.

Mbo’s zijn zeer succesvol, maar kampen ook met problemen. Zo is er een groot tekort aan stageplek-
ken. De gemeente kan hier (een beetje) in helpen door zelf meer stageplaatsen te bieden. Zij kan dat 
ook vragen van instanties die subsidie of andere ondersteuning krijgen. Van bedrijven die de gemeente 
inhuurt (horeca, schoonmaak, enz.) kan ze dat zelfs eisen. Ook benadert de gemeente netwerken van 
ondernemers, zoals bedrijfsverenigingen. Daarnaast start GroenLinks een aanval op jeugdwerkloosheid 
en creëren wij stageplekken en banen voor vakmensen.De ‘aanval op uitval’ van de afgelopen jaren heeft 
succes gehad: minder jongeren stoppen met hun opleiding. Zorgen zijn er wel over de overgangen van 
vmbo naar mbo en over de aansluiting van het mbo op het hbo. Wat ons betreft kijkt de gemeente wat 
zij hierin kan betekenen, onder andere door huisvesting en goede informatie. 

Actiepunten
• GroenLinks wil stageplekken creëren en banen scheppen voor mbo’ers. Samen met branches als de 

horeca, zorg en de bouw zoekt de gemeente manieren om het bieden van stages en het aannemen 
van vakmensen in de stad te belonen.

• De uitval van leerlingen op het mbo is al teruggebracht. Bestaand beleid om uitval te voorkomen of om 
jongeren weer terug te leiden naar school of een leerwerkplek, zetten we door. 

• De overgang van vmbo naar mbo gaat niet bij alle jongeren even goed. We stimuleren dat er meer di-
recte verbindingen komen tussen vmbo’s en mbo’s. Ook het inrichten van vakcollege’s (vmbo en mbo 
samen) gaan we onderzoeken.

• Steeds minder jongeren met een mbo-diploma wagen de sprong naar het hbo. Leerlingen die dat wel 
doen, vallen vaak uit. Zij zijn gebaat bij extra begeleiding en goede informatie – bijvoorbeeld over de 
studielening. 

• Veel mbo’ers vinden uiteindelijk een baan. Toch lijken vraag en aanbod in de stad niet helemaal goed 
op elkaar aan te sluiten. Samen met mbo’s en bedrijven onderzoekt de gemeente wat er aan aanbod 
mist en hoe we dat samen kunnen oplossen. Wij zien in onze stad mogelijkheden voor een opleiding 
‘duurzame techniek’.

HOGER ONDERWIJS EN EEN LEVEN LANG LEREN
Studenten en medewerkers van hogescholen en universiteiten vormen in de Domstad 
een grote, diverse en levendige groep. Universiteiten en hogescholen kunnen in het ka-
der van ‘een leven lang leren’ bijdragen aan de stad en haar bewoners.

Utrecht is dé kennisstad van Nederland. Studenten en medewerkers van universiteiten en hogescho-
len maken een groot deel uit van haar bevolking. Dat zorgt voor jonge aanwas in de stad en leven in 
de brouwerij. Stevig beleid rond studenten en hun huisvesting blijft nodig. Door haar universiteiten en 
hogescholen is er in Utrecht enorm veel kennis. Deze kennis kan meer gedeeld worden met de stad. Zo 
startte de gemeente in 2015 samen met de Universiteit Utrecht en andere partners een Academische 
Werkplaats over jeugdhulpverlening. GroenLinks moedigt dit soort initiatieven aan.Iedereen moet zich 
verder kunnen ontwikkelen – ook mensen die al wat ouder zijn. Om mee te kunnen doen zijn het spre-
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ken van de Nederlandse taal (migranten, nieuwkomers), lezen en schrijven (geletterdheid) en computer-
vaardigheid (digitale geletterdheid) noodzakelijk. Te veel Utrechters zijn laaggeletterd of spreken geen 
of nauwelijks Nederlands. GroenLinks hecht veel waarde aan goede taallessen, op school en daarbuiten, 
aan kinderen en volwassenen. Dat maken we mogelijk door bijvoorbeeld te investeren in taalcoaches. 
We steunen initiatieven zoals de VoorleesExpress. Initiatieven rond bibliotheken en buurthuizen verdie-
nen onze blijvende ondersteuning en inzet. De inzet van (hoge)scholen bij het professionaliseren van 
vrijwilligers is wenselijk.

Actiepunten
• Studentenhuisvesting blijft een punt van zorg en aandacht. ‘Huisjesmelken’, te hoge huren, onveilige 

kamers: de gemeente blijft hier streng op handhaven.

• In samenwerking met corporaties, projectontwikkelaars en de hogescholen onderzoeken we de moge-
lijkheden voor meer en meer verschillende soorten studentenhuisvesting en maken we een plan om 
het kamertekort flink terug te dringen.

• Projecten zoals Place2BU (gemengd wonen van studenten, vluchtelingen, mensen met minder kan-
sen) worden voortgezet, uitgebreid en goed gemonitord.

• De onderwijsinstellingen die internationale studenten werven, moeten ook zorgen voor huisvesting 
van deze studenten. Bijvoorbeeld door meer studentenhuisvesting op eigen grond. Waar nodig onder-
steunt de gemeente hen, zodat internationale studenten niet tussen wal en schip vallen.

• Met betrokken partijen zoals de Hogeschool, de Universiteit en het Utrecht Science Park Student 
Council, zetten wij in op een duurzame, bereikbare en vitale Uithof met voorzieningen van kwaliteit. Zo 
willen wij een goedkope supermarkt met een breed aanbod, verschillende soorten horeca en groene 
ontmoetingsplekken.

• De Uithof moet een eigen buurtteam krijgen om studenten met problemen eerder te helpen of naar 
goede zorg toe te leiden.

• In de komende raadsperiode richten we twee academische werkplaatsen of lectoraten in, en wel over 
‘opgroeien in een multiculturele stad’ en over ‘brede welvaart’.

• Om beleid en onderzoek direct te verbinden, moet de gemeente actief stagiairs van universiteiten en 
hogescholen werven. 

• Het geven van onderzoekssubsidies en het aanstellen van een bijzonder hoogleraar Circulaire Stad in 
het kader van onze plannen rond de circulaire economie behoren tot de mogelijkheden. Dat laatste 
kan ook samen met andere steden en/of de VNG vorm krijgen.

• Jaarlijks trekken hoogleraren in toga de stad in om basisscholen te bezoeken. GroenLinks wil dat zij en 
andere mensen met (vak)kennis die vaker delen in buurthuizen, wijkcentra, enzovoort en zo nog meer 
bijdragen aan kennisdeling en ‘een leven lang leren’. 

• Te veel Utrechters zijn laaggeletterd of spreken nauwelijks Nederlands. De gemeente ondersteunt 
projecten waar deze Utrechters geholpen worden, bijvoorbeeld door taalcoaches.

• Een grote groep mensen in Utrecht is ‘digitaal ongeletterd’: zij kunnen moeilijk uit de voeten met com-
puters en internet. Initiatieven om digitale geletterdheid te bevorderen, verdienen alle steun.

• Zodra laaggeletterden en digitaal ongeletterden zich aan het loket melden gaat de gemeente actief 
aan de slag. Hun aanvragen worden niet automatisch afgewezen maar op een passende manier be-
handeld, bijvoorbeeld in een gesprek. Als het haalbaar is, helpt de gemeente hen verder naar een 
taalcoach of cursus om zichzelf beter te kunnen redden.
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• De gemeente verhoogt de ‘individuele studietoeslag’ voor studenten met een functiebeperking naar 
€279,82. Eventueel wordt de toeslag nog verder verhoogd, als dat nodig is vanwege hogere woon- en 
leefkosten. De gemeente verbetert de communicatie hierover, samen met de studentenorganisaties 
en onderwijsinstellingen.
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Kleurrijk Utrecht
Diversiteit en emancipatie

Utrecht is een veelkleurige stad. Dat geeft de Domstad charme en dynamiek. Juist in tij-
den van polarisering staat GroenLinks pal voor deze diversiteit – in woord én daad.

In het Utrecht van GroenLinks telt en doet iedereen gelijkwaardig mee. Iedereen mag er zichzelf zijn en 
zichtbaar zijn in de publieke ruimte. Iedereen kan op basis van gelijkwaardigheid deelnemen aan het 
debat. Dat klinkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. Discriminatie en uitsluiting van 
bevolkingsgroepen blijven hardnekkige problemen. Te vaak worden mensen behandeld als ‘de ander’, 
alsof ze er niet bij horen. Discriminatie is een probleem dat actief aangepakt moet worden. Het bestrij-
den ervan vraagt veel inzet van iedereen in de stad.

GroenLinks maakt zich sterk voor een actief beleid rond diversiteit én deelname (participatie). De ge-
meente, andere publieke diensten en bedrijven moeten actief personeel werven dat de veelkleurigheid 
van de stad weerspiegelt. Dat geldt óók voor stageplaatsen.

We leven in een tijd waarin vragen over ‘wie we zijn’ zorgen voor verdeeldheid, onbegrip en zelfs geweld. 
Daardoor lijken groepen in de stad uit elkaar te groeien. Tegelijk zien we dat mensen in wijken en buur-
ten samen mooie dingen doen; dat kinderen zij aan zij opgroeien. Dat stemt GroenLinks optimistisch, 
maar we kijken niet weg van de problemen die er zijn. 

HOOFDPUNTEN
• GroenLinks omarmt de veelkleurigheid van de stad. Zij zoekt naar verbinding tussen mensen, hoe 

verschillend ook, en blijft strijden tegen discriminatie en polarisatie.

• GroenLinks wil dat Utrecht een stad voor iedereen is. We pakken kansenongelijkheid en uitsluiting aan 
zodat alle Utrechters mee kunnen doen. 

• GroenLinks staat voor een barmhartig beleid ten aanzien van vluchtelingen. De gemeente draagt zorg 
voor goede opvang, ook voor mensen zonder status.

ONGELIJKHEID
Om de oorzaken van ongelijkheid in de stad aan te pakken, hebben we een pakket aan 
maatregelen rond werk en inkomen, onderwijs, welzijn en de woningmarkt . Daarbij is 
een lange adem nodig. Tegelijk nemen we stelling tegen alle soorten van discriminatie 
en polarisatie. 

We nemen maatregelen tegen uitsluiting. We moeten het samen doen in de stad! 
Daarom investeert GroenLinks in ontmoeting. Tussen buren bij een straatfeest of tussen stadsgenoten 
bij een culturele activiteit in de wijk. De gemeente juicht bewonersinitiatieven die gericht zijn op ontmoe-
ting toe en ondersteunt deze uit het initiatievenfonds.

Zonder krachtig beleid groeien ‘witte’ en ‘zwarte’ wijken verder uit elkaar. Met combinaties van maat-
regelen op het gebied van de woningmarkt, groene ruimte, onderwijs, cultuur en welzijn stimuleren 
we ontmoeting en uitwisseling tussen verschillende mensen. Lopende projecten, zoals het gezamenlijk 
huisvesten van vluchtelingen en studenten, zetten we voort en breiden we uit.
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GroenLinks werkt samen met mensen en ondersteunt organisaties die de veelkleurigheid van de stad 
vertegenwoordigen: migrantenzelforganisaties, vluchtelingengroepen, activisten die strijden voor gelij-
ke rechten. Het is belangrijk dat zulke organisaties steun blijven krijgen van de gemeente en dat de 
gemeente naast deze materiële steun deze organisaties ook betrekt bij besluitvorming rond diversiteits-
thema’s. 

Actiepunten
• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met een actief beleid rond veelkleurigheid. Gemengde 

sollicitatiecommissies en/of anoniem solliciteren worden de komende jaren bij de gemeente de norm.

• Ambtenaren en andere mensen in overheidsdienst moeten zich meer bewust worden van de behoef-
ten van Utrechters uit verschillende groepen. GroenLinks wil zogenaamde diversiteitsfunctionarissen 
aanstellen die zorgen voor scholing, advies en contacten.

• De gemeente voert op ambtelijk en bestuurlijk niveau regelmatig, gezamenlijk overleg met vertegen-
woordigers van verschillende culturele, nationale of religieus/levensbeschouwelijke gemeenschappen 
in de stad.

• De verschillende onderdelen van de gemeente krijgen de opdracht om samen met migrantenorgani-
saties te werken aan het vergroten van het bereik van de gemeentelijke diensten.

• Organisaties die zorg verlenen en sociale hulp bieden, worden verplicht aan te geven op welke wijze zij 
inspelen op de diversiteit van de bevolking en hoe dat blijkt uit het bereik van hun aanbod.

• Het Roze Stembusakkoord brengen we bij de tijd en verlengen we: Utrecht blijft een stad waar homo’s 
en lesbiennes, biseksuelen, transgenders, queers en interseksuelen (LHBTQI) zonder belemmering 
zichtbaar aanwezig kunnen zijn. 

• GroenLinks ondersteunt en stimuleert het initiatief om jaarlijks een Canal Pride te organiseren.

• GroenLinks is tegen etnisch profileren en roept de politie op om stopformulieren te gebruiken. Groen-
Links zet zich in voor training en bewustwording van discriminatie bij de politie. 

• GroenLinks stimuleert het vergroten van kennis en sensitiviteit over LHBTQI bij onder anderen toe-
zichthouders, politie en wijkagenten.

• Met het initiatievenfonds ondersteunt de gemeente activiteiten die gericht zijn op ontmoeting. 

• Met voorrang maken we openbare gebouwen (waaronder scholen, gemeentelijke diensten) toegan-
kelijk voor mensen met een beperking. Publieke bijeenkomsten kunnen alleen op locaties worden 
georganiseerd waar dat al voor elkaar is.

• Artikel 1 (voorheen meldpunt discriminatie) houdt financiële steun van de gemeente.

• Het Sinterklaasfeest is een feest voor iedereen. Zaken die naar een racistisch verleden verwijzen pas-
sen daar niet bij. GroenLinks stimuleert het gesprek bij scholen, intochtcomités, bedrijven, verenigin-
gen, de lokale omroep en anderen om snel te komen tot een blijvende aanpassing van de figuur van 
Zwarte Piet.

• De gemeente Utrecht stimuleert en ondersteunt initiatieven in de stad om Keti Koti (1 juli: de afschaf-
fing van de slavernij) onder de aandacht te brengen. De gemeente organiseert een herdenkingsbij-
eenkomst.

• De gemeente Utrecht stimuleert en ondersteunt initiatieven van ouders die bijdragen aan gemengde 
scholen. 

• GroenLinks accepteert niet dat mensen door discriminatie geen stageplek krijgen. We roepen jonge-
ren die hiermee te maken krijgen op dit te melden bij Artikel 1.
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• Discriminatie en etnisch profileren wordt niet alleen op basis van aangiftes bestreden maar er vindt 
actief opsporingsbeleid plaats door onder andere inzet van mystery guests in horeca en bij werkge-
vers. 

• Werkgevers die discrimineren worden bij herhaling geschrapt van de lijst van ondernemingen waar de 
gemeente opdrachten aan verleent.

• De gemeente hijst op de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOT, 17 mei) 
en Coming-Out day (11 oktober) de regenboogvlag op het gemeentehuis. 

• De gemeente ondersteunt actief de Utrechtse Mensenrechtencoalitie.

• GroenLinks zet Vrijheid van Geslacht op de gemeentelijke diversiteitsagenda.

INTERNATIONALE STAD
Utrecht is een wereldstad. Er wonen steeds meer expats en vluchtelingen uit de hele 
wereld. Andersom kijken veel bewoners verder dan de stads- en landsgrenzen. 

De universiteit, de hogescholen en het internationale bedrijfsleven zetten onze stad op de wereldkaart. 
De gemeente zorgt voor een aantrekkelijke stad voor uitwisselingsstudenten en expats. GroenLinks 
richt haar blik ook naar buiten, naar landen en mensen die onze steun nodig hebben. We blijven ons in 
de stad inzetten voor de Global Goals, zoals het uitbannen van armoede en ongelijkheid in de wereld en 
het tegengaan van klimaatverandering.

In tijden van nood spannen veel Utrechters zich in om vluchtelingen welkom te heten. In Utrecht hebben 
we ervoor gezorgd dat voorzieningen en activiteiten voor asielzoekers er ook voor buurtbewoners zijn, 
zoals bij plan Einstein. Activiteiten en cursussen voor vluchtelingen en statushouders (mensen met een 
verblijfsvergunning) staan ook open voor andere Utrechters. Dat werkt, en daar gaan we dus mee door. 
Dat betekent ook dat vluchtelingen die in Utrecht komen, hier kunnen blijven als ze een verblijfsvergun-
ning krijgen. Vanaf de eerste dag gaan zij aan de slag met het leren van de taal. 

Een juridische status mag nooit een reden zijn om mensen uit te sluiten van noodzakelijke voorzienin-
gen; niemand mag op straat komen te staan. Daarom maakt GroenLinks zich nog steeds sterk voor mi-
nimale voorzieningen voor iedereen: bed, bad, brood én begeleiding. Organisaties die actief zijn op dit 
terrein houden onze steun. GroenLinks vindt dat de politie terughoudend moet zijn met het opsporen 
van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat mensen zonder 
verblijfsvergunning veilig aangifte kunnen doen bij politie of burgerzaken. We blijven erop toezien dat 
deze veiligheid is gegarandeerd.

Actiepunten
• De Utrechtse aanpak voor opvang van vluchtelingen zetten we voort. Vluchtelingen die in Utrecht 

opvang krijgen, mogen met een verblijfsvergunning ook in de stad blijven wonen. Asielzoekers gaan 
vanaf dag één aan de slag. Bij activiteiten en cursussen voor asielzoekers zijn ook Utrechters die hier 
behoefte aan hebben welkom. 

• Utrecht pakt de regie rondom inburgeringstrajecten en zorgt vanaf dag één voor een goede start voor 
vluchtelingen en andere nieuwkomers.

• Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, helpt de gemeente hem of haar zo snel mogelijk aan 
woonruimte en krijgt hij of zij integratiebegeleiding.
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• De gemeente blijft zorgen voor Bed, Bad, Brood en Begeleiding voor mensen zonder papieren en zon-
der een plek om naar toe te gaan. Niemand hoeft in Utrecht op straat te slapen. 

• We scheppen mogelijkheden voor ongedocumenteerde migranten om te werken, zodat zij ook een 
menswaardig bestaan kunnen opbouwen en kunnen werken aan hun toekomst, hier of elders.

• We bouwen de Utrechtse activiteiten voor de Global Goals verder uit.

• De gemeente Utrecht houdt bij inkoop zo veel mogelijk rekening met mensenrechten.

• We onderzoeken samen met de betrokken partijen de mogelijkheden en noodzaak voor meer Engels-
talige kinderopvang voor expats om een gunstig vestigingsklimaat te creëren.
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Creatieve stad
Cultuur voor iedereen

GroenLinks streeft naar een creatieve samenleving, waarin iedereen zich kan ontplooien 
en uiten. Met een rijk aanbod aan cultuur, zodat iedereen van cultuur kan genieten en 
ook zelf cultuur kan maken.

Cultuur is belangrijk, voor de persoonlijke ontwikkeling van alle Utrechters en ook voor de samenhang 
in de stad. Cultuur vermaakt, ontspant, ontroert, prikkelt en verrast. Cultuur toont ons andere werelden 
en andere levens en zet aan tot denken. Door deel te nemen aan cultuur ontmoeten mensen elkaar in 
de buurt en in de stad. Cultuur levert de stad ook aanzien en inkomsten op en maakt het leven en de 
openbare ruimte prettiger. Maar veel belangrijker nog: cultuur draagt bij aan het geluk en welzijn van 
alle Utrechters.

GroenLinks wil de culturele kracht van de stad nog verder uitbreiden. Utrecht bruist al van de culturele 
activiteiten. Met haar podia, filmhuizen en festivals, de vele bijzondere gebouwen en musea en natuur-
lijk de historische binnenstad is Utrecht een culturele metropool in wording. In aanloop naar het vieren 
van Utrecht 900 jaar stad in 2022 willen we Utrecht nog krachtiger neerzetten als cultuurstad – voor be-
zoekers én bewoners. Met twee grote kunstopleidingen (HKU, Grafisch Lyceum) is de stad ook interes-
sant voor aanstormend kunsttalent. GroenLinks zet zich in voor talentontwikkeling en het aantrekken 
van nieuwe, innovatieve makers. 

Maar vooral wil GroenLinks cultuur in de stad nog beter toegankelijk maken voor alle inwoners. Ieder-
een in de stad moet van cultuur kunnen genieten en dus moet het aanbod divers, aansprekend, toe-
gankelijk en betaalbaar zijn voor het brede publiek. GroenLinks wil alle mensen in de stad betrekken bij 
het maken van cultuur. Wij willen meer nieuwe en innovatieve makers en mensen met uiteenlopende 
achtergronden een podium bieden. 

HOOFDPUNTEN 
• Cultuur in de stad verbindt en draagt bij aan het geluk en welzijn van de inwoners: GroenLinks wil dat 

zo veel mogelijk mensen van cultuur kunnen genieten, actief aan cultuur kunnen deelnemen en zelf 
cultuur kunnen maken.

• GroenLinks streeft naar een zo groot en gevarieerd mogelijk cultureel aanbod. Dat komt van veel 
verschillende makers van verschillende achtergronden en wordt door zo veel mogelijk verschillende 
cultuurliefhebbers gewaardeerd, zoals bijvoorbeeld het Catching Cultures Orchestra.

• GroenLinks hecht veel belang aan cultuur die toegankelijk is voor iedereen, dichtbij in de eigen wijk. 
Het gaat dan om het beleven én om het zelf maken van cultuur. 

MAKEN EN GENIETEN
GroenLinks wil dat alle Utrechters dicht bij huis kunnen genieten van kunst en cultuur – 
als ‘maker’ of als ‘consument’. Daarom brengen we kunst en cultuur nog meer de wijken 
in en maken we het bezoeken én beoefenen ervan voor iedereen betaalbaar. 

Om cultuur dicht bij alle Utrechters te brengen, investeert GroenLinks in amateurkunst, cultuuredu-
catie op scholen en culturele initiatieven in de wijken met en voor bewoners. We stimuleren de grote 
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cultuurinstellingen om ook buiten het centrum te programmeren. Andersom krijgt cultuur uit de wijk 
makkelijker toegang tot de grote podia in het centrum. GroenLinks wil ook de diversiteit in de culturele 
sector (van makers, programmeurs, aanbod en publiek) vergroten en waarborgen. We willen dat Code 
Culturele Diversiteit wordt nageleefd. 
 
GroenLinks wil dat alle leerlingen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs kennis kunnen ma-
ken met kunst en cultuur. In de afgelopen raadsperiode heeft de gemeente hier al veel in betekend. 
We willen de samenwerking tussen culturele instellingen en het onderwijs uitbreiden naar voor- en 
naschoolse activiteiten en amateurkunst verder ondersteunen. Zo stimuleren we ook actieve kunstbe-
oefening buiten schooltijd. Kinderen uit gezinnen met weinig inkomen kunnen met de U-pas deelnemen 
aan sport en cultuur. 

Om de culturele sector levend te houden, moet zij kunnen vernieuwen en verjongen. Talentontwikkeling 
vraagt om geld en voorzieningen: nieuwe en innovatieve makers trek je niet zomaar aan. Daarom on-
dersteunt GroenLinks lokale kunstenaars en creatieve inwoners, bijvoorbeeld met een gunstig ‘broed-
plaatsenbeleid’. 

Actiepunten
• De gemeente moet scherp toezien op de naleving van de Code Culturele Diversiteit. Daarin staan aan-

bevelingen om culturele diversiteit in de culturele instellingen een vaste plek te geven.

• GroenLinks stelt budgetten beschikbaar voor kleinschalige kunstinitiatieven waar wijkbewoners actief 
aan mee kunnen doen.

• GroenLinks handhaaft subsidies voor amateurkunst. 

• GroenLinks gaat met niet-gesubsidieerde instellingen in gesprek om te kijken of ze bereid zijn de U-pas 
te erkennen. Ook zij kunnen dan korting geven aan Utrechters met minder draagkracht.

• GroenLinks wil meer investeren in cultuureducatie, onder meer door het aanstellen van cultuurcoör-
dinatoren. Die zorgen ervoor dat scholen, culturele instellingen, kunstenaars en gemeente met elkaar 
in contact komen en blijven en dat ervaringen en lesmateriaal beter worden uitgewisseld.GroenLinks 
stimuleert verdergaande samenwerking tussen culturele instellingen en instellingen op het gebied van 
sport, jeugd en welzijn en het onderwijs in de breedste zin – inclusief voor- en naschoolse educatie/de 
integrale kindcentra (IKC).

• GroenLinks wil meer makers en (hun) broedplaatsen koppelen aan cultuureducatie. Zo bevorderen 
we de amateurkunst op school.

• Culturele instellingen die subsidie ontvangen sporen we aan om ook buiten het centrum een aanbod 
te verzorgen. Andersom moet cultuur uit de wijken vaker en sneller een podium krijgen in het centrum 
van de stad.

• GroenLinks wil een veelzijdige programmering op de grote podia stimuleren. In de stad moet plaats 
zijn voor veel smaken en genres, voor kunst en cultuur die een gevarieerde groep mensen aanspreekt. 
Daarom is het belangrijk dat mensen met diverse achtergronden betrokken worden bij de program-
mering en bij het toekennen van subsidies.

• Om een impuls te geven aan talentontwikkeling wil GroenLinks in de komende raadsperiode met gro-
te instellingen afspreken dat ze ruimte creëren in hun organisatie en op hun podia voor jonge makers 
en andere nieuwkomers in de sector.

• GroenLinks ziet graag dat de succesvolle culturele zondagen (ook) een meer wijkgericht en divers ka-
rakter krijgen en nodigt de organisatoren van harte uit om daarover in gesprek te gaan.
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• GroenLinks ondersteunt de ontwikkeling van de openbare bibliotheken tot culturele ontmoetings-
plaatsen. Met activiteiten op het gebied van taal- en leesbevordering, digitale geletterdheid en media-
wijsheid en informatieverstrekking draagt de bibliotheek nog meer bij aan het toegankelijk maken van 
kennis en cultuur voor iedereen. 

• GroenLinks wil dat de nieuwsvoorziening in de stad (onder andere de lokale omroep) breder wordt en 
meer gevarieerd. We onderzoeken de mogelijkheden om een mediafonds in te stellen.

• GroenLinks wil dat culturele projecten die duidelijk een maatschappelijke doelstelling hebben voor 
meerdere jaren geld krijgen.

• GroenLinks staat achter het plan om in Utrecht een centrum voor beeldcultuur in te richten. 

DUURZAAM EN BETAALBAAR
Wat GroenLinks betreft moet de culturele sector duurzamer worden. Op festivals en in 
musea moeten we meer oog hebben voor mens, dier en gezondheid. Ook verbeteren we 
de financiële gezondheid van de cultuursector. 

Culturele evenementen kunnen makkelijk een stuk duurzamer worden. Denk aan het gebruik van duur-
zame energie in plaats van dieselaggregaten op festivals en kermissen, het gescheiden inzamelen van 
afval, het stimuleren van het gebruik van fiets en OV. Festivals en andere activiteiten die aantoonbaar 
duurzaam werken, krijgen korting op vergunningskosten (leges). GroenLinks steunt het Platform Duur-
zame Evenementen Utrecht, dat door culturele instellingen zelf is opgericht. We zetten ons in om het 
duurzaam organiseren van festivals makkelijker te maken, bijvoorbeeld met groene stroompunten op 
locaties waar vaak evenementen zijn.

Als enige van de grote steden heeft Utrecht de afgelopen jaren niet bezuinigd op cultuur. Daar is Groen-
Links trots op, maar we willen meer. De uitgaven voor cultuur moeten meegroeien met de groei van de 
stad. Daarnaast pleit GroenLinks voor het creëren van goedkope ruimten in zogenoemde broedplaat-
sen, ondersteuning bij publiciteit of bij het zoeken van goedkope locaties en oefenruimten, korting en 
ondersteuning bij het aanvragen van vergunningen.

Actiepunten
• GroenLinks maakt zich in de komende raadsperiode hard voor een cultuurbudget dat meegroeit met 

het aantal inwoners in de stad.

• GroenLinks investeert liever in activiteiten dan in stenen: jonge en nieuwe makers, nieuwe initiatieven 
en het versterken van bestaande culturele instellingen hebben voorrang boven nieuwe locaties.

• Met maatregelen rond vergunningen en subsidies prikkelen we het duurzaam ondernemen en duur-
zaam organiseren, ook in de culturele sector. Duurzaamheid maakt deel uit van subsidieplannen en 
geeft recht op korting bij vergunningen. 

• GroenLinks wil dat er in de stad ruimte is voor zowel commerciële als niet-commerciële cultuur. We 
zijn in principe vóór het zoeken naar andere bronnen (crowdfunding, sponsoring, enz.) en het bevor-
deren van de zelfstandigheid van kunstenaars. Bij het toekennen van subsidies kijkt de gemeente 
kritisch naar zakelijke plannen.

• GroenLinks onderzoekt hoe we vrijwilligers in de cultuursector en/of kunstenaars tegemoet kunnen 
komen – bijvoorbeeld met experimenten met een combinatie van werk en bijstand.
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• GroenLinks wil diversiteit en talentontwikkeling laten meewegen bij het toekennen van cultuursub-
sidies. Zo letten we er bijvoorbeeld op of er innovatieve makers en kunstenaars met diverse achter-
gronden bij een project betrokken zijn. GroenLinks wil meer flexibele budgetten voor korter lopende 
cultuurprojecten – ook om nieuwe makers te stimuleren.

MONUMENTEN, MUSEA EN OPENBARE KUNST
Utrecht is een prachtige oude stad met enorm veel cultureel erfgoed, mooie musea, 
monumentaal groen en kunst in de openbare ruimte. Daar zijn we zuinig op, zodat ook 
komende generaties hiervan kunnen genieten. Maar we kunnen het erfgoed ook beter 
benutten.

GroenLinks wil duurzaam cultureel toerisme in en rond de stad bevorderen. Utrecht kent veel gebou-
wen met een grote cultuurhistorische waarde – in de stad en in de omgeving. Daar zorgen we goed voor. 
Maar we kunnen er veel meer mee doen: GroenLinks wil al dat erfgoed en de vele musea in de stad 
meer in de etalage zetten. Zo willen we meer kunst- en architectuurroutes voor wandelaars, fietsers en 
fluisterboten. De kleinere musea in en rond de stad kunnen daar van profiteren. Actief beleid rond jon-
ger erfgoed moet ervoor zorgen dat nieuwere gebouwen met typische kenmerken, waaronder sociale 
woningbouw en het werk van Gerrit Rietveld, op de monumentenlijst komen.

Ook de kunst in de openbare ruimte verdient meer aandacht. In Utrecht staat al veel kunst in de open-
bare ruimte, maar de bekendheid en het onderhoud ervan laten soms te wensen over. Jongere vormen 
van street art – goede of kenmerkende graffiti – worden weinig gewaardeerd, laat staan beschermd. 
GroenLinks wil daar samen met de toeristische sector iets aan doen en stelt voor een stadscurator aan 
te stellen. 

Actiepunten
• Monumentaal groen krijgt een plek in de monumentenverordening.

• GroenLinks pleit voor het behoud van oude en nieuwe monumenten. 

• GroenLinks wil een stadscurator aanstellen die kunst in de openbare ruimte beheert en bekender 
maakt.

• De gemeente draagt actief zorg voor het behoud en hergebruik van industrieel erfgoed, met name in 
de huidige transformatiegebieden. 

• De Domtoren en de wal- en kluismuren aan de grachten zijn Utrechtse iconen die hoognodig onder-
houd nodig hebben. Om dat te financieren zal de gemeente moeten optrekken met de provincie en 
het Rijk.  
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Voorkomen en aanpakken
Veiligheid thuis en op straat

Utrecht is in vergelijking met andere grote steden redelijk veilig. Dat heeft alles te ma-
ken met de ‘Utrechtse aanpak’: een combinatie van voorkomen, begeleiden, aanpakken 
en nazorg. GroenLinks blijft inzetten op die aanpak om criminaliteit en radicalisering 
tegen te gaan.

Samen kunnen we in de stad veel betekenen op het gebied van veiligheid. Utrecht loopt voorop met een 
samenhangende en effectieve aanpak van criminaliteit en radicalisering naar (gewelddadig) extremis-
me. Die aanpak werkt: in vergelijking met andere steden is Utrecht een redelijk veilige stad.

Politie, welzijn, jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligers, mensen op straat – in Utrecht werken veel mensen 
samen om criminaliteit en radicalisering te voorkomen en te bestrijden. We letten goed op de mensen 
die zich in een kwetsbare positie bevinden of vatbaar zijn voor criminaliteit. Daarom werkt de gemeente 
intensief samen met mensen uit de buurt. Waar dat nodig is, pakken we mensen stevig aan. GroenLinks 
staat achter deze Utrechtse aanpak omdat die werkt. Ook bij veiligheid geldt: voorkomen is beter dan 
genezen. De Utrechtse aanpak voorkomt problemen en biedt een samenhangende oplossing waar dat 
nodig is.

HOOFDPUNTEN
• Met investeringen in onder andere werk, wonen en onderwijs, richt GroenLinks zich op het voorkomen 

van criminaliteit, geweld en radicalisering.

• GroenLinks houdt vast aan de ‘Utrechtse Aanpak’ van criminaliteit en geweld: voorkomen, signaleren 
en begeleiden, stevig aanpakken en goede nazorg bieden.

• Veiligheid is niet alleen een zaak van politie en justitie: onder andere gemeente, welzijn, scholen en 
bewoners hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid.

DE UTRECHTSE AANPAK
De Utrechtse Aanpak waar GroenLinks voor staat, richt zich op echte oplossingen en niet 
op de holle suggestie van daadkracht. Algemene en ongerichte maatregelen als came-
ra’s en preventief fouilleren werken maar even en versterken vaak juist het gevoel van 
onveiligheid. 

‘Blauw op straat’ betekent voor GroenLinks niet een schijn van veiligheid, maar een toegankelijke agent 
als aanspreekpunt voor bewoners. Camera’s en extra surveillance kunnen alleen een rol spelen als tijde-
lijke maatregel voor specifieke problemen in een buurt of wijk.

GroenLinks staat voor een stad voor iedereen, met een openbare ruimte van iedereen. Bij overlast zien 
we aanspreken en bemiddelen als de goede aanpak. We vinden het belangrijk om bewoners en burgers 
te betrekken bij de inrichting van een veilige en toegankelijke openbare ruimte. Maatregelen als het 
weren van mensen en het gebruik van camera’s en surveillance kunnen alleen tijdelijk en met goede 
redenen worden ingezet. 
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Actiepunten
• GroenLinks staat kritisch tegenover de inzet van cameratoezicht. Voordat camera’s worden opgehan-

gen, moet duidelijk zijn wat het doel is van cameratoezicht en waarom andere middelen onvoldoende 
helpen. GroenLinks wil de inzet ieder jaar evalueren.

• GroenLinks is tegen preventief fouilleren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn, zoals een concrete 
dreiging van terrorisme. Het is een zwaar middel, kost veel politie-inzet en levert weinig op. De inzet 
moet achteraf altijd worden verantwoord. 

• GroenLinks pleit voor het gebruik van zogenaamde stop-formulieren door de politie. Agenten worden 
zich daarmee meer bewust van hun mogelijke vooroordelen over mensen uit bepaalde groepen.

• GroenLinks is voor uitbreiding van het aantal wijkagenten en hun zichtbare aanwezigheid in alle wijken 
en buurten.

• Bij de inrichting van de openbare ruimte is sociale veiligheid een belangrijk uitgangspunt. Inspraak van 
burgers bevordert het gevoel van veiligheid en ‘eigenaarschap’. 

• Gemeente en bevoegd gezag gaan en blijven in gesprek met mensen uit specifieke groepen: hoe zor-
gen we ervoor dat buurten/wijken ook voor jullie veilig voelen? Onder andere veel vrouwen, migran-
ten, LHBTQI en ouderen hebben een ander veiligheidsgevoel in de buitenruimte. Daar zoeken we 
oplossingen voor.

• GroenLinks wil dat de gemeente meer gebruik maakt van buurtvaders en -moeders en van jongeren 
die elkaar aanspreken op hinderlijk gedrag op straat.

CRIMINALITEIT EN RADICALISERING
GroenLinks staat voor een brede, samenhangende aanpak van problemen rond veilig-
heid en criminaliteit. Samen met álle betrokkenen in de stad werken we daar op vier 
manieren verder aan. 

We zien dat criminaliteit en crimineel gedrag in delen van Utrecht heel dichtbij zijn. Daar komen veel jon-
geren snel in aanraking met criminaliteit. De verleiding van het snelle geld is groot en de stap naar een 
criminele carrière is veel te klein. Criminaliteit hangt samen met andere problemen. Het oplossen van 
dit ingewikkelde vraagstuk vraagt om een lange adem en gezamenlijk optrekken van alle betrokkenen.

Voorkomen
Criminaliteit en extremisme ontstaan niet zomaar. Grote sociale problemen, gebrek aan perspectief en 
aan mogelijkheden tot zelfontwikkeling vormen vaak de achterliggende oorzaak. Dat biedt aanknopings-
punten voor een preventieve aanpak. Alle mensen in de stad hebben recht op perspectief, op het gevoel 
erbij te horen en mee te kunnen doen. Problemen rond veiligheid beginnen vaak bij kansenongelijkheid. 
Dat betekent dat we moeten investeren in goed onderwijs en in goede voorzieningen voor de jeugd. Dat 
er meer goede stageplekken moeten komen voor jongeren die een beroepsopleiding volgen. Dat we 
banen scheppen voor ieder opleidingsniveau. En dat we discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan. 
GroenLinks vindt het onacceptabel dat mensen door discriminatie worden uitgesloten. Daarom nemen 
we maatregelen om ervoor te zorgen dat stageplekken en banen voor iedereen toegankelijk zijn.

Signaleren en begeleiden
Een klein deel van de jongeren ontspoort helaas toch: ze gaan het criminele pad op en/of radicaliseren. 
De ervaring met de Utrechtse Aanpak leert dat het helpt zulke jongeren direct en individueel te bena-
deren en te begeleiden. Wijkagenten, scholen, sportverenigingen, buurtwerkers en zorgverleners: ze 
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moeten in contact komen met het gezin en zo te weten komen wat er ‘achter de voordeur’ speelt. Dat 
vereist goede samenwerking tussen hulpverleners en andere mensen in de buurt. De politiek moet deze 
samenwerking nog beter mogelijk maken. 

Aanpakken
Voor ronselaars, haatpredikers, pooiers en anderen die misbruik maken van mensen in kwetsbare posi-
ties heeft GroenLinks geen begrip. Met politie en justitie kiezen we hier voor een strenge aanpak. Bij de 
zogenoemde ‘veelplegers’ werkt dat niet: naast politie en justitie moeten ook reclassering, hulpverlening 
en eventueel scholen samenwerken om hen weer ‘op de rails’ te krijgen. 

Nazorg
GroenLinks wil dat er in Utrecht meer aandacht komt voor slachtoffers en voor de zorg die zij nodig heb-
ben. Verschillende soorten (huiselijk) geweld en criminaliteit vragen allemaal om een andere aanpak en 
om een andere zorg voor slachtoffers. GroenLinks wil dat de gemeente ook hier betere samenwerking 
met en tussen politie, hulpverleners, artsen, buurtvaders- en moeders en buurtteams mogelijk maakt. 
Voor mensen die terugkeren uit de gevangenis moet maatschappelijke re-integratie goed geregeld zijn 
om terugval te voorkomen. GroenLinks wil dat de gemeente zich hier actiever in opstelt, bijvoorbeeld 
door samenwerking met organisaties als Exodus en Sagènn. 

Actiepunten
• GroenLinks zet het aanpakken van criminaliteit en de makkelijke stap naar een criminele carrière hoog 

op de gemeentelijke agenda. De gemeente gaat nog meer samenwerken met onder andere politie, 
hulpverlening en scholen.

• Slachtoffers en daders kunnen gebruik maken van bemiddeling waar dit passend is en in een behoefte 
voorziet. Instanties en hulpverleners geven hierover actief voorlichting.

• Mensen in kwetsbare posities (ouderen, mensen met een beperking) zijn vaker dan gemiddeld slacht-
offer en verdienen bescherming. Gemeente en instanties moeten meer werk maken van voorlichting 
aan en eventueel ook training in weerbaarheid van deze groepen. Omgekeerd moeten politie en in-
stanties meer oog krijgen voor wat mensen uit deze groepen nodig hebben.

• Dierenmishandeling is niet alleen een misdaad, maar ook een belangrijk signaal voor huiselijk geweld. 
Dierenartsen, politie en hulpverleners moeten dit signaal beter leren herkennen. GroenLinks wil dat 
de Stichting Cirkel van Geweld een belangrijke rol krijgt bij de informatievoorziening over deze proble-
matiek.

• Bij handhaving geeft GroenLinks prioriteit aan (huiselijk) geweld, mensenhandel en discriminatie.

• GroenLinks staat achter het beleid dat de stad Utrecht voert om criminaliteit en radicalisering in sa-
menhang te voorkomen en te bestrijden. 

• GroenLinks steunt de gekozen aanpak in de nazorg van ex-gedetineerden en ex-radicalen. De steun 
aan de organisaties die hier goed werk in doen, wordt voortgezet en waar nodig uitgebreid.

• Fietsendiefstal in de stad moet actiever worden aangepakt, bijvoorbeeld met lokfietsen.

• GroenLinks blijft voorstander van het experiment met gecontroleerde productie van softdrugs. Zolang 
de ‘achterdeur’ van coffeeshops illegaal is, houden we een probleem met georganiseerde drugscri-
minaliteit. Zodra er landelijk mogelijkheden zijn, meldt Utrecht zich aan voor een experiment met 
gecontroleerde wietteelt. 

• GroenLinks wil dat bezoekers van dansfeesten pillen kunnen laten testen op zuiverheid en schadelijk-
heid. 
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• Het beschermen van de veiligheid van burgers komt soms in conflict met het beschermen van hun 
privacy. GroenLinks staat pal voor privacy, maar ziet ook dat de regels die er zijn professionals in de 
zorg en de veiligheid in de weg kunnen zitten. De komende raadsperiode willen we de discussie voeren 
over de grenzen van privacy en de mogelijkheden voor professionals om daarbinnen te werken

SEKSWERK
Prostitutie is een feit en in Nederland legaal. GroenLinks wil dat we dat in de stad goed 
regelen, dat wil zeggen: zakelijk en vooral veilig. 

GroenLinks staat voor een nuchtere, zakelijke kijk op sekswerk. De gemeente moet niet over, maar 
met sekswerkers praten. Zij moeten hun werk legaal en veilig kunnen doen. In Utrecht was prostitutie 
niet alleen legaal maar ook zichtbaar. Het Zandpad en de Hardebollenstraat zijn inmiddels gesloten, 
en daar waren goede redenen voor. Maar dat betekent niet dat prostitutie nu weg is uit de stad. Veel 
sekswerkers werken nu in het verborgene. Goed toezicht is daardoor niet mogelijk en daardoor komen 
veiligheid en zorg in het geding.

Op het zogenoemde nieuwe Zandpad moet de veiligheid van de werkers goed geregeld worden, en daar 
hoort volgens GroenLinks een Huiskamer Aanloopproject Prostituées (HAP) bij. Mensenhandel, gedwon-
gen prostitutie en de problematiek van loverboys blijven aandacht houden. Instanties die zich hier op 
gemeentelijk en regionaal niveau mee bezighouden, blijven volledige subsidie houden. 

Actiepunten
• De gemeente Utrecht gaat het gesprek aan met (vertegenwoordigers van) sekswerkers om de inrichting 

van het nieuwe Zandpad goed te laten verlopen. Indien nodig, bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende 
commerciële investeerders zijn, investeert de gemeente zelf in nieuwe werkplekken voor sekswerkers.

• De tippelzone blijft op de Europalaan. Als dat in het belang is van de betrokken sekswerkers en de 
samenleving, dan is dat ook na 2020 zo. Voor GroenLinks staat het welzijn, de veiligheid en de begelei-
ding van de sekswerkers voorop. Daar hoort een Huiskamer Aanloopproject Prostituees op voldoende 
sterkte bij.

• Het beleid rond bordelen, escort en thuisprostitutie richt zich op het versterken van de kracht van 
sekswerkers.  
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Samen maken we de stad
Meedenken en meedoen 

GroenLinks staat voor een open stad. Daarin heeft iedereen een stem en kunnen alle 
Utrechters meedoen. Alle inwoners moeten kunnen meepraten en meebeslissen over 
dingen die spelen in hun buurt of in de hele stad.
 
Voor onze democratie is het belangrijk dat bewoners actief meedenken en meedoen. In de stad en de 
buurt kunnen we inspraak en invloed van bewoners goed regelen, juist ook tussen de verkiezingen door. 
We ondersteunen de wijkraden bij de uitdaging om meer mensen actief bij hun werk te betrekken. Daar-
naast zijn er ook ándere, nieuwe verbindingen nodig tussen bewoners en bestuur.

GroenLinks wil dat de gemeente actief in gesprek gaat met verschillende groepen in de stad. Bewoners 
van de stad weten veel en hebben veel ervaring. De gemeente kan die kennis en die ervaring goed ge-
bruiken. Ook van ondernemers en van maatschappelijke organisaties kunnen politici en bestuurders 
veel leren. Die inbreng helpt het gemeentebestuur om beter beleid te maken.

Belangrijk is dat álle inwoners de gemeente weten te vinden – en dat de gemeente omgekeerd actief 
contact zoekt met haar inwoners. Alle Utrechters moeten weten hoe zij zich kunnen laten horen. De ge-
meente moet ook op zoek naar bewoners die niet gemakkelijk de weg naar instanties vinden. Ook moet 
zij andere manieren van meepraten bedenken dan de gebruikelijke bijeenkomsten in zaaltjes. 

HOOFDPUNTEN
• GroenLinks wil dat alle bewoners kunnen meepraten en meebeslissen over wat er in de stad en in hun 

buurt gebeurt. 

• De komende jaren gaan we vaker experimenteren met andere manieren om plannen te maken en 
daarover te beslissen. Met onder andere buurtbudgetten, wijkgesprekken, buurtschouwen en het be-
wonersbod betrekken we meer en nieuwe bewoners. 

BESTUUR
Democratie is veel meer dan ééns in de vier jaar stemmen. GroenLinks werkt aan manie-
ren om inspraak en invloed in de stad anders en beter vorm te geven.
 
Politiek en bestuur zijn aan vernieuwing toe. De samenleving is ‘platter’ geworden: iedereen kan met 
iedereen communiceren; iedereen kan het bestuur steeds meer zelf controleren. In deze netwerksa-
menleving verwachten we van de gemeente andere dingen. GroenLinks streeft naar een actief, flexibel 
stadsbestuur dat goed en snel reageert op wat er leeft onder haar inwoners. Dat bestuur sluit zo vaak 
en zo vroeg mogelijk aan bij initiatieven van burgers. Waar dat past en nodig is, helpt de gemeente die 
ook tot stand brengen (coproductie, overheidsparticipatie).

GroenLinks wil een bestuur dat burgers altijd helder en open (transparant) informeert en stimuleert. 
Niet voor niets hebben we landelijk hard gewerkt aan de Wet Open Overheid (WOO). Ook willen we een 
bestuur dat mensen met ideeën voor buurt, wijk of stad met elkaar verbindt. Sommige zaken kunnen 
inwoners zelf beter organiseren dan de gemeente. Waar dat zo is, moet dat mogelijk zijn. Met het zo-
genaamde bewonersbod heeft Utrecht hiermee al een start. Dit zogenaamde right to challenge is een 
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onderdeel geworden van het inkoopbeleid van de stad en krijgt op steeds meer plekken voeten aan de 
grond.

NIEUWE DEMOCRATIE
GroenLinks wil dat de inwoners van de stad meer invloed krijgen op de politiek in de 
stad. We zoeken naar de beste manier om dit te doen. Ook daarover moeten bewoners 
kunnen meedenken: verschillende situaties vragen om andere oplossingen.
 
GroenLinks is van mening dat Utrechters meer te zeggen mogen krijgen over het bestuur – óók over het 
geld dat er te verdelen is. Er zijn nieuwe vormen van inspraak en invloed nodig. Hoe we dat het best kun-
nen organiseren is niet zomaar duidelijk: dat verschilt per buurt, per situatie, per maatregel. Zo hebben 
we op voorstel van bewoners in Lunetten en Lombok geëxperimenteerd met budgetmonitoring. Daarbij 
keek een groep buurtbewoners waaraan het geld in de buurt besteed zou worden.
 
Samen met Utrechters wil GroenLinks onderzoeken hoe het er voor staat met de inspraak in de stad. We 
kijken daarbij niet alleen naar de rol van de bewoners, maar ook naar de bijdragen van het bestuur en 
de ambtenaren. Daarna bekijken we hoe we inspraak en invloed beter kunnen organiseren: wat past het 
beste bij de stad, bij een specifieke groep of buurt? In Utrecht heeft de gemeente hier al belangrijke stap-
pen in gezet. Bijvoorbeeld de stadsgesprekken over integratie van vluchtelingen en de Kanaalstraat en 
het burgeroverleg over het energiebeleid waren heel succesvol. Bij dat burgeroverleg hebben we voor 
het eerst gebruik gemaakt van loting. Graag willen we vaker zulke stadsgesprekken houden. In het beste 
geval nemen bewoners van de stad daar zelf ook het initiatief toe. De komende periode wil GroenLinks 
volop experimenteren met zulke en andere vormen van inspraak en raadpleging.

Actiepunten
• GroenLinks wil dat bewoners echt invloed hebben op beslissingen op buurt- en stadsniveau, óók op 

het gebied van ruimtelijke ordening. Vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet kan de gemeente 
samen met bewoners werken aan omgevingsplannen. 

• GroenLinks wil dat er bij het verkopen van grond meer nadruk komt te liggen op het publieke en ge-
meenschappelijke belang daarvan. Daarom willen we pilots starten waarbij niet alleen projectontwik-
kelaars maar ook inwoners van de stad de mogelijkheid krijgen om op grond te kunnen bieden. 

• GroenLinks wil meer experimenten met ándere manieren van meedoen en meebeslissen, zoals bur-
gerbegrotingen, buurtbudgetten, het bewonersbod, burgerjury’s, burgerraden (G1000’s) en andere 
vormen van overleg.

• De Gemeente Utrecht neemt de initiatiefwet Open Overheid (WOO) serieus. De gemeente gaat hoe 
dan ook een actieve openbaarheid van bestuur realiseren volgens de plannen van de initiatiefnemers.

• De gemeente gaat een pilot starten met e-democracy tools. Daarmee kunnen burgers via digitale mid-
delen invloed uitoefenen op de agenda en de besluitvorming binnen de gemeente. Belangrijk is wel 
dat álle burgers hier toegang toe krijgen.

• Bij nieuwe vormen van participatie maakt de gemeente vooraf afspraken met de deelnemers: wat zijn 
de verschillende rollen en wat doet de gemeente met de inbreng? 

• In Utrecht kunnen bewoners zelf plannen indienen, GroenLinks wil dat de gemeente deze mogelijkhe-
den meer onder de aandacht brengt.
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• GroenLinks juicht het toe dat de gemeente huidige burgerinitiatieven en kwesties op buurtniveau 
goed in kaart brengt. Daarna moet zij die initiatieven op de radar houden en ondersteunen waar dat 
nodig is.

• De gemeente vergroot de bekendheid en toegankelijkheid van de wijkbureaus en het initiatieven-
fonds, vooral voor bewoners die niet vanzelfsprekend van dat soort middelen gebruik maken, zoals 
jongeren en inwoners met een migratieachtergrond.

• Wijkbureaus zoeken actief naar de mening van mensen die zich in de wijk weinig laten horen, of die in 
de minderheid zijn.

• GroenLinks ziet het coalitieakkoord als een contract met de stad. Daarom wil GroenLinks dat het Col-
lege regelmatig, bijvoorbeeld steeds in een ander stadsdeel, met bewoners in gesprek gaat over de 
plannen en de uitvoering ervan.

• De gemeente werkt samen met welzijnswerk, migrantenorganisaties enzovoort en zoekt naar ándere 
vormen van samenspraak dan de traditionele zaaltjes: we gaan de straat op, voeren gesprekken in de 
buurt en bedenken andere manieren om burgers en politiek dichter bij elkaar te brengen. 

• Op dit moment doet de nationale ombudsman ook het werk voor de gemeente Utrecht. De gemeente 
heeft veel extra taken van het rijk gekregen. Daarom stellen we opnieuw een eigen gemeentelijke om-
budsman aan, zodat bewoners een direct en veilig aanspreekpunt hebben.

• Utrecht heeft geen onafhankelijk debatcentrum. GroenLinks juicht toe dat dat er komt – of dat andere 
instellingen vaker debatten programmeren. 

• GroenLinks stimuleert dat buurthuizen en buurtkamers zo veel mogelijk door buurtbewoners zelf ge-
rund worden. Belangrijk is wel dat alle betrokkenen samen manieren bedenken om vrijwilligerswerk 
in de stad te ondersteunen en te belonen.
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Slimme stad
Over techniek

Techniek is een belangrijk onderdeel geworden van ons leven. GroenLinks wil bewust ge-
bruik maken van techniek in de stad van de toekomst. Het meedoen van burgers stellen 
wij daarin voorop.

Techniek speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Dat is al heel lang zo, maar de laatste jaren is 
die rol nog flink groter geworden. Digitale technieken – internet, smartphone, andere ‘slimme’ appara-
ten – zijn niet meer weg te denken uit ons werk, ons huis, het straatbeeld en ons leven.
 
GroenLinks ziet de voordelen van techniek en erkent de bezwaren. Digitale techniek biedt veel mogelijk-
heden. Bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en veiligheid, maar ook op het gebied van gezondheid 
en duurzaamheid heeft big data de toekomst. Techniek heeft ook een keerzijde, zoals de gevoeligheid 
voor cyberaanvallen en het verminderen van privacy. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. 
GroenLinks vindt het tijd dat de gemeente daar meer bewuste keuzes in gaat maken en waar nodig 
grenzen stelt aan het gebruik van de technische mogelijkheden. Om dat te doen moeten we eerst goede 
vragen stellen: wat kan techniek betekenen voor het bestuur van de stad? Hoe zetten we techniek zo in 
dat die iederéén helpt – overheid én burgers. Hoe verbinden we, met andere woorden, de voortgang 
van de techniek met de doelen die we willen bereiken in de stad en met goed bestuur, democratie en 
participatie?

GroenLinks wil dat de gemeente een duidelijke visie ontwikkelt op het gebruik van techniek en big data 
bij het inrichten en besturen van de stad. Daarbij stellen we duidelijke randvoorwaarden: de vrijheid 
en privacy van de inwoners van Utrecht moeten worden gewaarborgd en iedereen moet kunnen deel-
nemen aan het maatschappelijk leven en de democratie. Het gebruik van technologie mag geen men-
sen uitsluiten en over de manier waarop met de technologische mogelijkheden wordt omgegaan, moet 
transparantie bestaan. Op de vraag hoe we dat precies voor elkaar kunnen krijgen wil GroenLinks sa-
men met andere spelers in de stad (bewoners, politie, universiteiten en hogescholen) een antwoord 
vinden. Ook samenwerking met andere steden is welkom. 

HOOFDPUNTEN
• GroenLinks wil dat de gemeente vanuit een heldere visie meer bewuste keuzes maakt en waar nodig 

grenzen stelt aan het gebruik van slimme techniek en big data in de stad.

• GroenLinks wil gebruik maken van de kansen die digitale techniek voor de stad biedt. Gebruik van 
technische mogelijkheden mag mensen niet uitsluiten en hun vrijheid en privacy niet aantasten. 

Actiepunten
• GroenLinks pleit voor het instellen van een permanente werkgroep die zich bezighoudt met vragen 

rond techniek en big data. Naast politici, bestuurders en bewoners nemen daar ook wetenschappers 
en mensen uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan deel.

• GroenLinks wil dat deze werkgroep de mogelijke toepassingen van techniek in de stad onderzoekt. 
Centraal daarbij staan ‘slimme’ oplossingen voor de problemen van de stad, niet de technische moge-
lijkheden die de markt aanlevert. Denk aan de rol van techniek bij het duurzaam maken van de stad 
en bij het reguleren van verkeersstromen (smart mobility) en aan technische toepassingen in de zorg 
(e-Health, e-Care, domotica).
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• GroenLinks wil ontwikkelingen die al in gang zijn rond ‘data-gedreven sturing’ (in samenwerking met 
onder andere de politie en de buurtteams) voortzetten. Daarbij moet de privacy altijd goed worden 
bewaakt en willen we ervoor waken te snel conclusies te trekken uit beperkte data.

• GroenLinks wil daarom ook dat er een ‘burgerplatform’ komt. Namens verschillende groepen in de 
stad treedt dit burgerplatform op als ‘kritische vriend’ van de werkgroep. Het haalt actief ideeën op 
over data en techniek en brengt die in bij de werkgroep.

• Technologie biedt kansen voor onderwijs en de arbeidsmarkt. GroenLinks wil Utrecht verder ontwik-
kelen als regio die sterk is in het vormgeven van de interactie tussen mens en technologie. Daarin 
moet de gemeente het voortouw nemen.

• GroenLinks wil het gebruik van opensourcesoftware en het werken met open standaarden in de ge-
meente krachtig bevorderen.

• De gemeente maakt steeds meer gebruik van digitale communicatiemiddelen. Hierbij moeten we wa-
ken voor het uitsluiten van mensen die daar niet mee kunnen omgaan of geen toegang toe hebben.

• Buurthuizen en bibliotheken moeten digitale geletterdheid onder volwassen burgers nog actiever hel-
pen bevorderen.

• Buurthuizen en bibliotheken moeten nog meer ruimte gaan bieden aan zogenaamde Maker Educati-
on, waarbij jongeren en ook ouderen actief (digitale) techniek leren gebruiken (programmeren, robo-
tica, 3D-printers, enzovoort).

• De gemeente Utrecht werkt hard aan het beschikbaar stellen van informatie in de vorm van open data. 
GroenLinks streeft er naar dat alle data die zich daarvoor leent uiteindelijk als open data beschikbaar 
wordt gesteld. Natuurlijk omgeven met de nodige waarborgen van privacy.
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Kiezen en verdelen
Geld, ambities en lasten

GroenLinks heeft grote ambities voor Utrecht. Om die waar te maken, gaan we slim en 
effectief om met het geld dat beschikbaar is. Daarbij hanteren we een aantal principes: 
investeringen moeten bijdragen aan een duurzame stad voor iedereen; de vervuiler be-
taalt; en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

De gemeente Utrecht geeft ieder jaar ruim 1,4 miljard euro uit. Dat is veel geld waar ook veel van moet 
gebeuren in de stad. Van het bouwen van scholen tot het verstrekken van uitkeringen; van het ophalen 
van vuilnis en het vergroenen van de stad tot het zorgen voor jongeren in de knel. Ook bij financiële 
keuzes geldt dat GroenLinks gaat voor Utrecht als stad voor iedereen. Of het nu gaat om subsidie aan 
culturele activiteiten, sport en welzijn of om een gezonde en duurzame leefomgeving en toegankelijke 
gebouwen. De uitgaven van de gemeente moeten er zo veel mogelijk toe bijdragen dat Utrecht van en 
voor alle Utrechters kan zijn. Om verstandig met het beschikbare geld om te gaan, hanteert GroenLinks 
een aantal vuistregels:
• De gemeentebegroting moet over de hele raadsperiode sluitend zijn.
• We ontzien mensen in de meest kwetsbare posities zo veel mogelijk. Het is onze plicht te voorkomen 

dat deze mensen financieel door het ijs zakken. Daarom ontzien we de laagste inkomens en investeren 
we in armoedebeleid en in kansen voor Utrechters om mee te doen in de samenleving. 

• Duurzaamheid is een belangrijk argument in financiële afwegingen.

AMBITIES
GroenLinks ambieert een duurzame samenleving waarin we het goed hebben met el-
kaar. Dat kost geld. De inkomsten vanuit het Rijk nemen naar verwachting niet toe en 
lastenverzwaring willen we voorkomen. Dat vraagt om slimme, creatieve oplossingen en 
om een visie op de langere termijn.

In de eerste plaats zoeken we oplossingen binnen de bestaande begrotingen en verschuiven we budget-
ten. De budgetverschuivingen tussen de verschillende programma’s of afdelingen houden we beperkt; 
waar we die wel doorvoeren, doen we dat op grond van inhoudelijke afwegingen:
• Geld dat bestemd is voor autoverkeer gaat wat GroenLinks betreft naar het verbeteren van de open-

bare ruimte en fietspaden.
• Het geld dat beschikbaar was voor excellentie in het onderwijs zetten we in voor het vergroten van 

kansengelijkheid, met name in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
• Binnen het programma sport gaat het geld naar amateursport in plaats van naar topsportevenemen-

ten.
• Bij het beheer van de openbare ruimte gebruiken we meer geld voor de ondersteuning van groen in 

zelfbeheer.
• We stoppen met het automatisch uitgeven van de helft van de opbrengsten uit de toeristenbelasting 

aan stadspromotie. We verhogen de toeristenbelasting en maken de stad aantrekkelijker door dat 
geld te investeren in het autovrij maken van onder andere de Oudegracht. 

• We verplaatsen geld van het programma Openbare Orde en Veiligheid naar het programma Welzijn. 
We willen namelijk meer ruimte voor preventie en minder voor maatregelen als cameratoezicht.

• Door de budgetten voor Werk en Inkomen en Economische Zaken samen te voegen, kunnen we pro-
blemen op de arbeidsmarkt meer in samenhang aanpakken.
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• De gemeente kan andere steun bieden dan in de vorm van subsidie. GroenLinks denkt daarbij aan 
ondersteuning van projecten en initiatieven met materiaal, kennis en menskracht, waarbij andere par-
tijen de financiering voor hun rekening nemen. Samen met vastgoedeigenaren en corporaties komen 
we tot oplossingen voor mensen die tijdelijk dakloos zijn. We zoeken aansluiting bij ondernemers die 
zelf investeren in de eigen omgeving.

• Veel besparingen en meer efficiëntie zijn vaak pas op lange termijn zichtbaar. We investeren in duur-
zaamheid om te besparen in de toekomst. Het energiezuinig maken van gebouwen van de gemeente 
zorgt voor een blijvend lagere energierekening. Meer participatie en burgerinitiatieven kosten aanvan-
kelijk extra geld, maar betekenen op termijn minder kosten voor de gemeente.

• Veel initiatieven van bewoners gaan over verschillende terreinen tegelijk, zoals cultuur, sport, veilig-
heid en welzijn. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt. Door 
ze in één van die hokjes te stoppen lukt dat soms niet. De gemeente moet daar op inspelen door meer 
flexibele budgetten beschikbaar te hebben.

• De gemeente moet alert blijven op andere financieringsbronnen. Financiering vanuit de Rijksoverheid 
of Europa ligt het meest voor de hand, maar GroenLinks denkt ook aan publiek-private samenwerking 
en het werven van fondsen. 

• Doordat de stad groeit, krijgt de gemeente meer geld vanuit het gemeentefonds. Dit extra geld inves-
teren we in duurzame ontwikkeling van de stad én in het toevoegen van sociale voorzieningen voor 
de inwoners.

LASTEN
GroenLinks probeert de kosten voor de inwoners van Utrecht zoveel mogelijk beperkt 
te houden en eerlijk te verdelen. Daarbij gaan we uit van twee leidende principes: ‘de 
vervuiler betaalt’ en ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. 

Door de vervuiler te laten betalen, maken we wat we niet willen duurder. De inwoners die bijdragen aan 
een schonere, duurzame stad betalen minder. Als je meer verdient kan je in onze ogen meer bijdragen. 
Inwoners die van weinig geld moeten rondkomen, ontzien we zoveel mogelijk.
• Voor de afvalstoffenheffing komt er op termijn een systeem waarbij de kosten zich verhouden tot de 

soort en hoeveelheid afval die je aanlevert.
• Voor de Utrechters met de laagste inkomens zorgen we dat er een vrijstelling van of korting op ge-

meentelijke belastingen en heffingen blijft bestaan. 
• Als er sprake is van een eigen bijdrage, moet deze voor Utrechters met een laag inkomen ook in natura 

voldaan kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.
• De gemeente krijgt maar een klein deel van de inkomsten uit gemeentelijke belastingen. Over uitbrei-

ding van de mogelijkheden om lokaal belasting te heffen wordt al lang gesproken. GroenLinks gaat 
ook daarbij uit van de twee leidende principes (‘de vervuiler betaalt’ en ‘de sterkste schouders dragen 
de zwaarste lasten’). 

INKOOP
De gemeente koopt jaarlijks voor zo’n 700 miljoen euro in bij organisaties en bedrijven. 
Dit gemeentegeld zetten we zoveel mogelijk duurzaam en sociaal in, met extra aandacht 
voor lokale ondernemers. In het inkoopbeleid hebben we vastgelegd dat hierbij aan-
dacht moet zijn voor duurzaamheid en social return.
• Duurzaam inkopen is de norm. Alleen als dat niet mogelijk is, wijken we daar van af. 
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• We eisen van bedrijven dat ze een steentje bijdragen aan de sociale doelen van de gemeente. Dat kan 
bijvoorbeeld door mensen die moeilijk aan het werk komen een plekje te geven of door bewonersini-
tiatieven te ondersteunen. 

• Het bewonersbod heeft op voorstel van GroenLinks een plek gekregen in het inkoopbeleid. Hierdoor 
kunnen bewoners die vinden dat zij een dienst in hun eigen buurt beter kunnen vervullen dan een 
bedrijf dat daarvoor wordt ingehuurd, de ruimte krijgen dat waar te maken.

• De gemeentelijke organisatie is door de jaren heen steeds efficiënter geworden. GroenLinks vindt dat 
we alert moeten blijven op mogelijkheden om nog efficiënter en goedkoper te werken. Zo kunnen we 
besparen door opensourcesoftware te gebruiken: de gemeente wordt minder afhankelijk van specifie-
ke softwareleveranciers en bespaart op licentiekosten. 

• De gemeente doet geen zaken met bedrijven die milieuregels, mensenrechten of de internationale 
rechtsorde schenden.

FINANCIËLE RISICO’S
Om risico’s op te kunnen vangen, zet de gemeente geld opzij. Door de jaren heen is de ge-
meente steeds beter geworden in het inschatten en beheersen van de risico’s. Zo zorgen 
we ervoor dat geld niet onnodig op de bank blijft staan. 

De grootste financiële risico’s komen van de Rijksoverheid. Door het wijzigen van Rijksbeleid loopt de 
gemeente soms grote tekorten op, zoals gebeurd is met het geld voor de uitkeringen (het zogenaamde 
BUIG-budget). De gemeente moet meer taken uitvoeren voor minder geld. Dat vraagt om creatieve en 
efficiënte oplossingen. Daarbij is het voor GroenLinks van wezenlijk belang dat voorzieningen altijd be-
schikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben.

INZICHT EN INVLOED
GroenLinks vindt het belangrijk dat de inwoners van Utrecht mee kunnen praten en 
beslissen over het geld dat de gemeente uitgeeft. Daarom maken we de begroting inzich-
telijker. 

Om te zorgen dat bewoners in hun buurt meer inzicht en invloed krijgen, hebben we de afgelopen raad-
speriode een proef gedaan met budgetmonitoring en buurtbudgetten. Daarbij kijkt een groep buurtbe-
woners waaraan het geld in de buurt besteed wordt en kunnen bewoners zelf aangegeven wat voor hun 
buurt belangrijk is en hoe het geld eventueel anders kan worden ingezet.
• We verbeteren de informatie over gemeentelijke inkomsten en uitgaven.

• Met projecten als Open Spending en waarstaatjegemeente.nl zetten we in op meer inzicht en trans-
parantie. 

• Door op buurtniveau samen met bewoners slimme combinaties te maken tussen verschillende bud-
getten kunnen we voor hetzelfde geld meer bereiken. De komende raadsperiode wil GroenLinks deze 
manier van werken verder uitbreiden.
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