Samenvatting verkiezingsprogramma D66 Utrecht 2022-2026

De ambitieuze stad
Groei voor alle Utrechters

Inleiding
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart mag jij stemmen voor de
gemeenteraad van Utrecht. Dit mag je als je 18 jaar of ouder bent. Met jouw stem beslis
je mee over de toekomst van Utrecht. Dit verkiezingsprogramma is speciaal geschreven
voor iedereen die het prettig vindt ons programma in eenvoudig Nederlands te lezen.
We vertellen je wat D66 wil doen met Utrecht.
Utrecht groeit snel. Er komen steeds meer mensen bij. D66 Utrecht wil dat er voor iedereen
plek is in Utrecht, of je hier nou al lang woont of pas net een huis zoekt. We moeten dus
veel huizen bijbouwen.
D66 wil dat Utrecht een levendige stad blijft waar veel te doen is. Een stad met veel bomen
en parken. Ook willen we dat de stad gezonder wordt om in te leven. D66 vindt dat
iedereen recht heeft op een betaalbaar huis. En dat je hulp moet krijgen bij het vinden van
een fijne opleiding en een baan als je dat nodig hebt.
De mensen die voor D66 gemeenteraadslid willen worden in Utrecht, hebben heel
verschillende achtergronden en leeftijden. Ze komen uit alle wijken van de stad. Ze kennen
daarnaast de stad goed. Als je op D66 stemt, dan gaan zij hun best doen om de groei van
Utrecht in goede banen te leiden. En samen met alle Utrechters werken aan een groenere,
duurzame en levendige stad. Waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis kan voelen.
Wij zullen ons best doen om de klimaatcrisis aan te pakken, de woningnood kleiner te
maken en ongelijkheid aan te pakken. Want wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen.
Steun ons en stem 14, 14 of 16 maart op D66!

Maarten Koning
Lijsttrekker D66 Utrecht & Raadslid
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De bruisende stad
D66 wil zorgen dat er in elke buurt van de stad wat te doen is, bijvoorbeeld ontspannen
met muziek en een biertje of lekker uit eten gaan op niet meer dan 10 minuten lopen of
fietsen van jouw huis.
Naar de film gaan of uit eten of luisteren naar jouw favoriete artiest, maar ook naar het
museum of theater gaan geven je energie en gezelligheid met jouw stadsgenoten. D66 wil
dat je dat niet alleen in het centrum kunt doen, maar op meer plekken in de stad. Zo krijgen
meer ondernemers op verschillende plekken in de stad kansen en dat levert meer werk op
voor iedereen.

D66 wil
Cultuur, gezelligheid en activiteiten in alle wijken;
Een extra theater buiten de binnenstad;
Het Enecoterrein als vaste plek voor festivals;
Iedereen moet mee kunnen doen en binnen komen, ook als je in de bijstand zit of
als je minder goed ter been bent;
Ondernemers uit de buurten helpen met een goede plek vinden;
Meer vaste contracten en meer uren om te werken;
Geld investeren in milieuvriendelijke bedrijfsterreinen met goede
internetverbindingen.
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De kansrijke stad
D66 wil dat iedereen die in Utrecht woont het beste uit zichzelf kan halen. Daarom pakken
wij ongelijkheid aan. Wat telt zijn je talenten, ambities en dromen.
D66 zet zich al jaren in om meer leraren te krijgen in Utrecht. Daarom willen we nu
beginnende leraren helpen met het vinden van een huis. Zo willen we de door corona
veroorzaakte leerachterstanden bij kinderen wegwerken.
Het werk verandert door nieuwe uitvindingen en digitalisering. Daarom vinden wij het
belangrijk dat iedereen die dat wil een extra cursus of opleiding kan doen die je nodig hebt
voor je werk van nu of je volgende baan. In dé onderwijsstad Utrecht kun je een leven lang
leren.

D66 wil
Leraren en andere mensen met een belangrijk beroep (bijvoorbeeld in de
kinderopvang of bij de politie) helpen bij het vinden van een betaalbare woning;
Meer doen om mensen te helpen die moeite hebben met lezen of niet goed weten
met een computer kunnen omgaan;
Voor de kinderen een ontbijt en lunch op elke school;
Alle kinderopvang, voorschool, muzieklessen en sport op school mogelijk maken;
Meer plekken om stages te kunnen lopen voor alle leerlingen op alle
onderwijsniveaus;
Dat iedereen, jong en oud, cursussen en opleidingen kan volgen om goed werk te
krijgen;
Nieuwkomers goed laten inburgeren op een manier die goed past bij elke persoon.
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De groene stad
D66 vindt het belangrijk dat we alles doen om samen de klimaatcrisis aan te pakken.
Daarom willen we iedereen helpen hun huis of kantoor te verduurzamen; en wij vinden dat
de gemeente daar soms bij moet helpen met geld.
Wij willen dat jij als Utrechter mee mag praten over kansen om het klimaat te helpen in jouw
buurt en daarvan ook te profiteren. Een voorbeeld is dat je mede-eigenaar wordt van
nieuwe wijkverwarming die ook jouw huis kan verwarmen. Ook willen wij mooie natuur en
groen in de buurt, waar je kunt sporten, spelen, wandelen en gewoon kunt genieten.
D66 wil dat de lucht in Utrecht gezonder wordt. Daarom willen we bijvoorbeeld bedrijven
helpen om te stoppen met gas te gebruiken. Ook willen we meer zonnepanelen op het dak
van nieuwe bedrijfsgebouwen.
D66 wil
Natuurgebied Amelisweerd houden zoals het is en dus geen bredere snelweg A27;
Zo snel mogelijk een paar windmolens en een park voor zonne-energie in de polder
Rijnenburg en bij Reijerscop;
Zorgen dat er altijd binnen 300 meter van jouw huis een stukje natuur is waar je
heen kan;
Zonnepanelen op nieuwe daken van bedrijven;
Meer elektrisch rijden mogelijk maken in de stad;
Meer deelfietsen en deelauto’s.
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De groeiende stad
D66 wil dat iedereen een betaalbare woning kan vinden: wonen is een grondrecht! Dat
mensen zoals bijvoorbeeld zorgmedewerkers of leraren geen huis kunnen betalen vinden
wij niet kunnen.
D66 wil dat er veel nieuwe huizen worden gebouwd. Wij willen nieuwe wijken, maar ook
nieuwe huizen in de bestaande wijken. Zo willen we dat studenten en senioren een goede
plek in hun eigen wijk kunnen houden en vinden. D66 zet vol in op nieuwbouw, waarbij
hergebruik van grondstoffen de standaard is. Natuurlijk zorgen we daarbij ook voor meer
natuur en beter openbaar vervoer in de buurt, zodat ook de mensen die al in de wijk wonen
meeprofiteren.
D66 is heel blij dat de kinderopvang goedkoper wordt. Dat is goed voor de kinderen. Ook
kan je als je kinderen krijgt makkelijker blijven werken.

D66 wil
Een nieuwe woonwijk in de polder Rijnenburg met over 5 jaar al 2.500 huizen;
Kortere wachtlijsten voor sociale huurwoningen;
Het makkelijker maken je woning te delen met andere mensen;
Huizen moeten weer door normale mensen gekocht kunnen worden en niet zo vaak
door beleggers;
Dat Utrecht een aantrekkelijke stad is en blijft voor kleine en grote bedrijven.
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De gezonde stad
D66 vindt dat gezond kunnen leven belangrijk is voor iedereen. Het is net als onderwijs een
basis voor kansengelijkheid. We willen daarom ook dat zorg in alle wijken goed bereikbaar
is.
Door corona is het nog belangrijker geworden dat de zorg voor iedereen te betalen is. Ook
willen wij extra aandacht voor hoe mensen zich voelen. Daarom willen we de buurtteams
versterken.
Sport en bewegen is gezond en ervoor zorgen dat iedereen kan sporten is verstandig. D66
wil dat meer mensen kunnen sporten en bewegen. We willen daarom openbare
sportplekken met toestellen die voor iedereen zijn, dan kun je altijd dichtbij huis sporten.
D66 vindt dat mensen in armoede en mensen met schulden sneller geholpen moeten
worden door de gemeente.

D66 wil
De verpleeg(huis)zorg voor oudere mensen moet aansluiten bij wat oudere mensen
in de wijk waar ze wonen nodig hebben;
Hulp met dagbesteding en sociale contacten voor mensen met psychische
klachten;
Een Heppie (t)Huis voor kleinschalige jeugdhulp;
Zo snel mogelijk een vijfde zwembad;
Meer plekken waar je betaalbaar en gezond kan eten;
Op proef mensen met schulden financiële zekerheid bieden als ze meer gaan
werken;
Het drugsbeleid blijven verbeteren door betere voorlichting over drugs aan jonge
mensen, maar ook door een realistischer en opener drugsbeleid.
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De veilige stad
Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid!
D66 wil geld investeren in kwetsbare buurten en jongeren. Jonge mensen moeten de
mogelijkheid hebben en geholpen worden om te kunnen leren en een fijne baan te krijgen.
Scholen, buurthuizen, rolmodellen en wijkagenten zijn enorm belangrijk voor voorlichting en
het snel ontdekken van problemen.
Maar veiligheid gaat over meer dan dat. Door racisme en discriminatie voelen sommige
mensen zich niet veilig in Utrecht. Daar moeten we hard tegen strijden!
Gevallen van cybercriminaliteit en digitale fraude stijgen: D66 maakt zich zorgen om de
digitale veiligheid en privacy van inwoners.
De groei van de stad maakt het extra belangrijk dat we goed nadenken over veiligheid in
het verkeer en de handhaving hiervan. Het anders inrichten van straten, samen met
bewoners, kan een hele buurt veiliger en aangenamer maken.

D66 wil
Meer wijkagenten om problemen van radicalisering, criminaliteit of vermoedens van
huiselijk geweld sneller te ontdekken;
Niet samenwerken met bedrijven die bewezen schuldig zijn aan discriminatie en
andere vormen van uitsluiting;
Zo min mogelijk camera’s op straat. Als deze toch nodig zijn, dan zonder
gezichtsherkenning;
Voorkomen dat ondernemers zich laten verleiden tot het aannemen van crimineel
geld;
De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlagen naar 30km/uur;
Veiligheid voor ieder kind vanaf acht jaar om zelfstandig naar school te kunnen
lopen of fietsen;
Zware (drugs)criminaliteit moet hard worden aangepakt.
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De democratische stad
De groei van de stad, de overstap van gas en olie naar groene stroom of ongelijke kansen.
Het zijn grote uitdagingen waar belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. D66 wil dat
deze keuzes niet alleen gemaakt worden door politici en ambtenaren, maar samen met de
Utrechters.
Controle op de macht is enorm belangrijk, daarom willen we lokale journalisten
ondersteunen. D66 wil dat de gemeente open en eerlijk is naar burgers en journalisten.

D66 wil
Voor iedere buurt een eigen buurtbegroting van 50.000 euro
Woon- en klimaatraden waardoor Utrechters van jongs af aan kunnen meebeslissen
Dat de gemeente vragen van journalisten snel en inhoudelijk beantwoordt
Budget voor Maatschappelijke Diensttijd-projecten
Een Utrechtse Mensenrechten Declaratie
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De investerende stad
D66 is trots dat Utrecht financieel gezond is, door verantwoord beleid mede bepaald door
D66-wethouders op Financiën.
Met de groei van het aantal inwoners, nemen ook de inkomsten toe. En dat geld hebben we
hard nodig, om de voorzieningen te laten meegroeien. Ook willen we zorgen dat iedereen
straks profiteert van het herstel na Corona.
D66 wil de gemeentefinanciën anders organiseren, om slecht werkende belastingen zoals
de hondenbelasting af te kunnen schaffen. Deze veranderingen mogen niet leiden tot een
verhoging van belastingen voor inwoners.

D66 wil
Een duidelijk en openbaar beschikbaar overzicht hoe belastinggeld door de
gemeente wordt besteed;
Niet meer lenen dan er aan inkomsten zijn;
Extra inkomsten door groei van de stad besteden aan betere voorzieningen;
Hervorming van de gemeentelijke belastingen, zonder dat dit leidt tot hogere
belastingen voor inwoners;
Dat voor belastingen geldt: ‘de vervuiler betaalt’.
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