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Voorzitter! 

Vandaag zijn we bij elkaar om over de begroting voor volgend jaar te praten:  

Investeren in Utrecht; kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat.  

Als raad hebben we de verantwoordelijkheid om voor onze prachtige stad en haar 

inwoners te staan. 

En dat is wat we met deze begroting doen. 

In de commissievergaderingen is het al vaak benoemd:  

Het zijn turbulente en onzekere tijden.  

Verschillende crises en actuele ontwikkelingen zorgen voor problemen.  

Een mogelijke bouwstop vanwege stikstof,  

waardoor we niet de betaalbare huizen kunnen bouwen die zo broodnodig zijn.  

Een energiecrisis met onbetaalbare rekeningen en inflatie als gevolg,  

ondanks de waarschuwingen dat we moesten verduurzamen.  

Het klopt, je kunt niet alle problemen voorzien of voorkomen.  

Maar als gemeente staan we dichtbij het dagelijks leven van Utrechters.  

En het gaat niet alleen over de problemen die we nu ervaren 

We moeten ook plannen maken die problemen van de toekomst voorkomen.  



We zien daarin het belang van vertrouwen, blijven vooruitdenken, maar ook durven 

vooroplopen. 

Op die drie thema's zal ik dan ook ingaan. 

Graag een reactie en termijn waarop wij hierover beter geïnformeerd worden. 

 

Vertrouwen 

Ten eerste, vertrouwen. 

Als gemeente kunnen we niet alles opvangen, 

of alle problemen oplossen. 

Maar onze inwoners moeten ons erop kunnen vertrouwen, 

Dat we er alles aan doen om ze zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Veel, met name, kleine ondernemers zien crisis na crisis over zich heen komen, 

zo kwamen er kort na corona een tijd van personeelstekorten EN een enorme 

stijging van de energiekosten. 

Daarom zijn we blij met de regeling van het college voor steun aan mkb’ers. 

Wij zien dit als een steun die ondernemers in deze winter iets verlichting geeft, 

zodat ze actie kunnen nemen over de echte oplossing van de stijgende 

energiekosten: 

namelijk verbruik verminderen en verder verduurzamen. 

Kan het college bevestigen dat dit ook de insteek is van het college en dat zij hierop 

aanstuurt? 

 

  



Ook culturele instellingen moeten erop kunnen vertrouwen, 

dat hun waarde voor de stad op hetzelfde niveau kan blijven, maar de indexatie van 

hun subsidies zal misschien niet genoeg zijn. 

Daarom vraag ik de toezegging om ons voor de voorjaarsnota te informeren over de 

stand van zaken, en de eventuele investering die nodig is, 

Zodat de waarde van culturele instellingen kan blijven meegroeien met de stad. 

In de commissie noemden wij de menukaart voor het inrichten van de straten, 

bijvoorbeeld wanneer parkeerplekken worden verwijderd. 

Juist iets waar bewoners met de gemeente samen kunnen werken aan hun eigen 

buurt. 

We zijn blij met de toezegging die we daarop kregen en kijken uit naar de brief. 

 

Vooruitdenken 

Ten tweede, vooruitdenken.  

De stad groeit, 

Tegelijkertijd is ruimte schaars, 

En hebben we starre bestemmingsplannen. 

D66 is van mening dat we met een andere blik moeten gaan kijken naar de ruimte in 

onze stad. 

We moeten beter gebruik maken van de ruimte. 

Gebouwen maken met meerdere functies: dat is de toekomst. 

Waar minder ruimte nodig is voor mobiliteit, 

En waar geen slapende buurten meer zijn. 

Het Utrecht van de toekomst is leefbaarder, sociaal veiliger en adaptief. 

 



In de commissievergadering gaven we het concrete voorbeeld van mogelijkheden op 

de locatie van de Maaspleinschool. 

Eén gebouw voor onderwijs, buurtinitiatieven en sport. 

Met daarboven appartementen voor leraren uit heel Utrecht. 

Sociaal omgaan met de ruimte is zorgen dat schaarste verdeeld wordt. 

Daarin is regie nodig. 

Daarom dien ik het volgende voorstel in: 

 

Draagt het college op: 

1. Om kansen en mogelijkheden om functies te mengen (zoals wonen, sport, 

onderwijs, kinderdagverblijf, buurtfunctie, broedplaatsen, bedrijvigheid, 

geloofsgemeenschappen etc.) actief te onderzoeken en te benutten om zo 

efficiënter, slimmer en creatiever met de ruimte om te gaan; 

2. Hier continu met en bij relevante partijen en netwerken in de stad 

(woningcorporaties, scholen, bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, 

ontwikkelaars etc.) aandacht voor te vragen en hen expliciet uit te nodigen 

voorstellen in te dienen;  

3. De raad over kansrijke initiatieven te informeren en voor de 

Programmabegroting 2024 een eerste inventarisatie te doen toekomen; 

4. Het (meer) mengen van functies als ambitie vast te leggen in relevante 

beleidskaders, zoals het nieuwe Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting. 

 

 

  



En dat willen we op veel meer plaatsen! 

Zoals bijvoorbeeld in de parkeergarage Paardenveld, 

waar kansen liggen voor mengen van cultuur, horeca en wonen 

Daarom dienen we de motie in met het volgende dictum: 

 

Draagt het college op: 

1. Actief de raad te betrekken bij het nemen van de beslissing over de aflopende 

erfpachtovereenkomst van de parkeergarage Paardenveld en het invullen van de 

bestemming van het pand; 

2. Bij de bestemming van het pand de nadruk te leggen op het realiseren van 

creatieve broedplaatsen en maatschappelijke functies, maar ook ruimte te bieden 

voor overige functies; 

3. Hiervoor met enkele scenario’s te komen in de vorm van percentages per 

functie (creatieve broedplaatsen, maatschappelijke functies en overige functies); 

4. Deze scenario’s voor te leggen aan de raad doormiddel van een 

raadsvoorstel; 

5. En gebruik te maken van de ideeën uit het eerdergenoemde plan van de 

culturele ondernemers en hen ook actief te betrekken bij de plannenmakerij;   

 

  



In de commissie besteedden wij ook aandacht aan het Rubenskwartier,  

de kansen die de gebiedsontwikkeling van het IBB-complex biedt, 

en ook de mogelijkheden die er nu nog zijn bij de Kwekerij.  

De schriftelijke reactie van het college op onze vraag stelde teleur.  

Er is binnen de afgegeven omgevingsvergunning namelijk nog plek voor 400 

wooneenheden, 

maar er zijn nog maar 40 ‘adressen’ beschikbaar voor fase 4. 

We laten hiermee dus mogelijk 360 wooneenheden onbenut. 

Kan het college toezeggen dit probleem met vaart op te lossen? 

Graag een reactie en termijn waarop wij hierover beter geïnformeerd worden. 

Het Utrecht van de toekomst, 

heeft aan haar stadsranden een goede balans tussen recreatie-, natuur en mobiliteit. 

Daarom gaan wij ervanuit dat het college net als wij, 

alles op alles blijft zetten om de verbreding van de A27 tegen te houden. 

  



Andere factoren die van invloed zijn op de bouw- en verduurzamingsopgave van 

Utrecht, 

zijn de huidige en toekomstige personeelstekorten.  

Maar we zien ook veel mensen die niet aan het werk kunnen komen.  

Voor ons is het onbestaanbaar dat vluchtelingen niet vanaf dag één aan het werk 

mogen gaan of studeren. 

Dat vertraagt integratie. We doen onszelf tekort, 

omdat zoveel arbeidskrachten nodig zijn. 

Een van de beste manieren om aan werk te komen is het hebben van een 

startkwalificatie. 

Het biedt mensen houvast over hun eigen bestaanszekerheid. 

Zo kom ik aan bij onderwijs. 

  



Onderwijs biedt vrijheid, 

Om talenten te ontdekken en een bestaan op te kunnen bouwen. 

Dat doen we bijvoorbeeld door de invoering van de Rijke schooldag, 

en de vliegende start met gezonde schoollunches. 

We willen daarmee een optimaal onderwijsklimaat creëren in onze stad, 

Daarin willen wij vooroplopen. 

We zijn geschrokken in het commissiedebat dat het Jeugdeducatiefonds aan de top 

van z'n kunnen zit en niet meer zou kunnen terwijl iedereen dat wel wil, 

We verwachten van het college dat het samen met het JEF zorgt dat geen kind 

tussen wal en schip valt. Kan het college daarop ingaan? 

 

Vooroplopen 

Ten derde, voorzitter, vooroplopen. 

Banen van de toekomst kunnen hier in Utrecht gevormd worden,  

De werknemers van de toekomst kunnen we hier opleiden.   

Met onze onderwijsinstellingen en vele duizenden studenten.  

Met onze ambities voor een circulaire, duurzame economie,  

Kan Utrecht de katalysator zijn om voorop te lopen,   

Naar een groene, gezonde toekomst voor iedereen.  

 

  



Deze begroting bevat veel programma’s om mensen op te vangen, 

wanneer een vangnet nodig is.  

Maar er is een groep die zowel landelijk als lokaal vergeten dreigt te worden.  

een groep die vaak te maken heeft met uitsluiting en discriminatie, 

En vaker risico’s loopt op mentale of fysieke gezondheidsschade.   

Deze groep genderdiverse personen kunnen en willen wij ondersteunen.   

Daarom hebben we intensief samengewerkt met BIJ1,  

en roepen we op het amendement dat zij zullen indienen te steunen.   

Daarmee geven we de GGD, TranszorgUnited en Colored Collective de 

mogelijkheid, 

om samen met de queer gemeenschap een veilige haven en transzorgplek in te 

richten.  

Zodat Utrecht steeds een beetje meer van en voor iedereen wordt. 

 

Voorzitter,  

Ik rond af.  

Met deze begroting proberen wij de huidige crises en problemen van de toekomst 

tegen te gaan. 

Maar vooral Utrecht en haar inwoners verder te helpen, in onzekere tijden. 

Met vertrouwen, vooruitdenken en vooroplopen werken we samen door aan 

Voor meer gelijke kansen, betaalbaar wonen en beter klimaatbeleid. 

 


