
PvdA 

Verkiezingsprogramma 2014-2018 
PvdA Utrecht

UTRECHT 

STERK & SOCIAAL



PvdA
Verkiezingsprogramma 2014-2018 

Inhoud
  
Voorwoord van lijsttrekker Gilbert Isabella  3
Inleiding         4
Wonen in leefbare buurten     6
Werken, ondernemen, aan de slag!    11
Vernieuwing in de zorg: zorgzaam en sociaal  15
Leren en studeren       18
Duurzaam en bereikbaar      21
Aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers  24
Een agenda voor de wijken      27
  

 

Colofon

Samenstelling verkiezingsprogrammacommissie:
Dorien de Wit (voorzitter), Vincent van der Vlies (secretaris), 
Gadiza Bouazani, Martje Kieft, Lucas Roorda, Hans Reiff, 
Olga van der Tas, Stijn Terlingen

Eindredactie: Kim van der Meulen
Vormgeving: Sophia Twigt

P. 2  -  Inhoud



Een sterke en sociale gemeente waarin iedereen gelijke kansen krijgt en verdient. Dat is 
het ideaal waar wij samen voor staan. Ik wil geen genoegen nemen met een verdeelde stad 
waarin mensen niet op waarde worden geschat, en waar je toekomst afhankelijk is van wie 
of wat je bent en doet. 

Juist in moeilijke tijden vraagt dat ideaal om inzet van iedereen en zullen we de lasten 
eerlijk moeten verdelen. Daar horen lastige keuzes bij en ook een visie op de toekomst van 
de stad, de wijken en buurten en de Utrechters. Investeren in mensen, organisaties, onder-
nemers, onze senioren en de jeugd is dan essentieel.

Om onze PvdA idealen hoog te houden, is een economisch vitale stad essentieel. Utrecht 
heeft een sterke economische basis en daar kan de hele gemeente zijn voordeel mee 
doen. Een sterke en sociale Utrechtse economie betekent meer banen, minder werklozen 
en minder mensen in armoede en schuldsanering. 

Wij maken met elkaar de stad. Utrecht is namelijk van ons allemaal. Daarom moeten we 
investeren in talent, bij jong en oud en voor alle kleuren van de regenboog. Ik vertrouw 
daarbij op de inzet, creativiteit en de eigen kracht van mensen. Zij aan zij streven wij er 
naar om deze idealen waar te maken. 

Om dat te bereiken is een stevig programma nodig en een stevige fractie in de gemeente-
raad. Daarom is uw stem in maart 2014 van doorslaggevende betekenis.
Wij kiezen voor een sterk en sociaal Utrecht, u toch ook?

Gilbert Isabella, lijsttrekker PvdA Utrecht

Voorwoord
van lijsttrekker 
Gilbert Isabella
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Solidariteit, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en vrijheid. 
In dit verkiezingsprogramma 2014-2018 vertaalt de PvdA Utrecht 
deze sociaaldemocratische idealen naar keuzes voor de komende periode.

De PvdA Utrecht streeft naar een sterk en sociaal Utrecht. Dat vergt extra inspanning van de 
politiek – in nauwe samenwerking met inwoners, organisaties en ondernemers. Juist nu! De 
afgelopen tijd heeft voor veel mensen geleid tot onzekerheid: over hun werk, de zorg, hun 
kansen en de toekomst van hun kinderen. Daarom zal de PvdA investeren in wonen, werk, on-
derwijs, zorg en de wijken om te voorkomen dat er nu in de toekomst mensen buiten de boot 
vallen. Solidariteit betekent dat er altijd een stevig vangnet is om mensen te ondersteunen 
die zelf onvoldoende in staat zijn om hun eigen situatie te verbeteren.

In zes hoofdstukken komen de belangrijkste doelstellingen voor de komende vier jaar aan de 
orde.
• In Wonen in leefbare buurten leest u hoe de PvdA wil werken aan betaalbaar wonen, een 
veilig Utrecht en groene, schone en leefbare buurten.
• Werken, ondernemen, aan de slag! gaat over onze doelen om de Utrechtse economie duur-
zaam te stimuleren en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zullen gaan, 
zijn en blijven.
• Het hoofdstuk Vernieuwend in de zorg, zorgzaam en sociaal gaat over bestaanszekerheid, 
activerend armoedebeleid, sterke jeugdzorg en sterke basiszorg: dit is extra belangrijk nu de 
gemeente nieuwe verantwoordelijkheden krijgt op deze gebieden.
• In Leren en studeren staan de doelen en maatregelen op het gebied van onderwijs en talent-
ontwikkeling: kwaliteit in alle soorten onderwijs, het tegengaan van segregatie en het stimu-
leren van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
• In het hoofdstuk Duurzaam en bereikbaar vindt u de doelen van de PvdA voor betere lucht-
kwaliteit, waarbij het centrum goed bereikbaar blijft voor bewoners en ondernemers. Ook 
het bevorderen van duurzame initiatieven komt hier aan bod.
• Aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers gaat over investeren in Utrecht als stad van ken-
nis en cultuur en geeft aan hoe de PvdA de stad nationaal en internationaal op de kaart wil 
zetten.

Het laatste hoofdstuk, Een agenda voor de wijken, is gebaseerd op gesprekken tussen vrijwil-
ligers en politici van de PvdA en inwoners van Utrecht, die in deze gesprekken hun zorgen 
en wensen uitten. Het hoofdstuk geeft per wijk een aantal agendapunten voor de komende 
periode aan, die de PvdA van harte ondersteunt. 

Sterke en leefbare wijken vormen voor de PvdA het fundament voor een veilige en sociale 
leefomgeving voor iedereen. De partij bouwt voort op het werk en de resultaten van de PvdA 
Utrecht van de afgelopen vier jaar: we zetten in op veiligere wijken, meer betaalbare woningen 
en extra bouwen voor jongeren, starters en studenten. 

Utrecht heeft een gezonde economische basis, maar is niet onkwetsbaar voor de economi-
sche crisis. Steeds meer Utrechters krijgen te maken met werkloosheid en voelen de gevol-
gen van de economische crisis in hun eigen portemonnee. De PvdA zet in op het versterken 
van de Utrechtse economie en zet in op behoud en uitbreiding van werkgelegenheid. De 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt vormt daarbij een speerpunt. De gemeente 
krijgt nieuwe taken om arbeidsparticipatie te bevorderen. Dat biedt kansen, maar tegelijkertijd 
is er minder geld beschikbaar. Welke keuzes er ook gemaakt worden, solidariteit staat voorop. 

In de zorg gaat veel veranderen: het Rijk hevelt taken op het gebied van jeugdzorg en langdu-
rige zorg over naar de gemeente om zorgvoorzieningen beter aan te laten sluiten bij indivi-
duele behoeften. De PvdA gaat er alles aan doen om te zorgen dat deze veranderingen, die 
gepaard gaan met bezuinigingen, goed uitpakken voor Utrechters. Basisvoorzieningen moeten 
voor iedereen toegankelijk blijven. De PvdA pleit voor ondersteuning en zorg die, via een 

Inleiding

Sterke en leefbare
wijken

Impuls aan economie 
en werkgelegenheid

Toegankelijke zorg, 
buurtgerichte aanpak
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buurtgerichte aanpak, goed bereikbaar is voor bewoners. Door met buurtteams te werken, is 
er direct en vroegtijdig contact tussen hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. We 
zetten stevig in op preventie.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het Utrecht van de toekomst, vooral in het stationsge-
bied en in Leidsche Rijn. De PvdA wil de stad op orde hebben. Niet pas als alles af is, maar ook 
tijdens de verbouwing: bereikbaarheid, duurzaamheid en aansprekende tijdelijke oplossingen 
en voorzieningen staan hoog op onze agenda.

De PvdA staat voor een sterke samenleving en democratie waarin inwoners, hun organisaties, 
ondernemers en de gemeente zelf samen verantwoordelijkheid dragen waarbij burgeriniti-
atieven en overheidstaken elkaar aanvullen. De PvdA moedigt samenwerking tussen maat-
schappelijke organisaties, inwoners en ondernemers aan. Het gemeentebestuur heeft hierbij 
de opdracht om de belangen van minder zelfredzame mensen te beschermen. De PvdA in-
vesteert in een maatschappelijk samenspel, waarin het nemen van verantwoordelijkheden en 
het zoeken naar samenwerking vanzelfsprekende voorwaarden zijn om resultaten te bereiken. 
Daar sluit de gemeente zich bij aan.

Onze financiën dienen op orde te zijn om onze idealen te kunnen realiseren. De economische 
crisis en de gevolgen hiervan voor veel mensen werken ook door in het huishoudboekje van 
de gemeente en dwingt ons tot scherpe keuzes in de komende raadsperiode. Deze uitgangs-
punten staan hierbij centraal:

• De kwaliteit van de dienstverlening blijft op peil. Dit neemt niet weg dat de effecten van de 
gemeentelijke bezuinigingen voelbaar zullen zijn voor de inwoners. De PvdA wil deze lasten 
eerlijk verdelen.
• Zoveel mogelijk gemeentelijke diensten worden in 2018 via internet afgehandeld. Op 
wijkniveau blijft laagdrempelige persoonlijke hulp altijd beschikbaar.
• Als alternatief voor nog meer bezuinigingen is een beperkte stijging van de Onroerendezaak-
belasting (OZB) wellicht nodig.
• Door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, verantwoordelijkheden te delen met 
bewoners, bedrijven en bezoekers en door slimmer te werken, kan de gemeente modern en 
efficiënt functioneren. 

De PvdA Utrecht heeft gekozen. We hebben gekozen voor een sterk en sociaal Utrecht, waar-
bij we al het talent benutten dat onze stad rijk is. 

27 november 2013
Karin Boudewijns, voorzitter PvdA Utrecht
Gilbert Isabella, lijsttrekker PvdA Utrecht

De stad op orde

Verantwoordelijkheid 
nemen en samenwerken

Financiële keuzes
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WONEN IN 
LEEFBARE BUURTEN



• De PvdA zet zich er voor in dat inwoners met de laagste inkomens betaalbaar kunnen 
wonen. Zij moeten, binnen de huursubsidiegrenzen, een woning van voldoende kwaliteit 
kunnen vinden. Ook investeert de partij in huisvesting voor ouderen, jongeren, studenten 
en starters – onder andere door middel van nieuwbouw in bestaande buurten, zowel bin-
nen als buiten de singels en in Leidsche Rijn.

• Inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen buurt en in de stad als geheel. 
Overlast, intimidatie, discriminatie en criminaliteit vragen om concrete en directe oplos-
singen. Bewoners die overlast of criminaliteit ervaren, worden op een effectieve manier 
geholpen. Gemeente, politie en andere partners werken samen om de veiligheid van bewo-
ners te verbeteren.

• De PvdA verwacht dat mensen elkaar in de buurt aanspreken op onwenselijk gedrag en 
dat ouders verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van hun kinderen op straat. De 
gemeente steunt hen hierbij. De politie krijgt weer meer binding met de buurt en wordt 
vooral ingezet om veiligheid op straat te bevorderen.

• De PvdA vindt het belangrijk dat inwoners van Utrecht in groene, schone en leefbare 
buurten wonen. De gemeente zorgt voor het basisonderhoud van de openbare ruimte en 
voor voldoende groen in de buurt, in goed overleg met bewonersorganisaties. Zo werkt de 
partij samen met inwoners aan aantrekkelijke buurten.

• De gemeente zet de intensieve samenwerking met woningbouwcorporaties voort om 
voor voldoende sociale huurwoningen te zorgen: een kernvoorraad van 44.000 woningen, 
waarbij rekening gehouden wordt met economische en demografische ontwikkelingen. 
Betaalbaarheid, diversiteit en flexibiliteit staan voorop. Daarom is het nodig om bij de 
voortzetting van de samenwerking met corporaties ook afspraken te maken over huur-
prijsverhogingen bij mutaties, omdat als gevolg van de verhuurdersheffing en maximale 
huurverhoging bij mutaties de betaalbaarheid van sociale huurwoningen in het geding 
komt.

• De PvdA wil de bestaande sociale huurvoorraad categoriseren. Hiermee willen we het 
aantal sociale huurwoningen dat we nodig hebben voor mensen met laag inkomen waar-
borgen. Door deze categorisering proberen we ook de een goede inpassing op basis van 
huur en inkomen te realiseren. De aanpak biedt de mogelijk om doorstroming te bevorde-
ren en te sturen op wat nodig is om nieuw te bouwen.

• Van corporaties wordt verwacht dat ze bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt. Dat 
levert ook een meerwaarde op voor woningen die in het bezit zijn van corporaties. Ook 
huurders kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van hun directe leef- en woon-
omgeving.

• De afspraken tussen de gemeente en corporaties werken goed, maar kunnen nog scher-
per. De PvdA wil druk uitoefenen op de corporaties om goed regulier onderhoud te garan-
deren wanneer nieuwbouw en renovatie worden uitgesteld. Bij grootschalig onderhoud 
krijgen bewoners, voor de duur van de renovatie, vervangende woonruimte aangeboden.

• De Starterslening heeft haar nut en noodzaak bewezen. Deze lening blijft bestaan en er 
wordt meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om hier gebruik van te maken. Daar-
naast wordt deze lening specifiek onder de aandacht gebracht bij afgestudeerden, huur-
ders met campuscontracten en alle overige starters op de woningmarkt, met de ambitie 
om deze mensen aan de stad te binden. 

• De gemeente regisseert en bewaakt grote sloop- en nieuwbouwprojecten die onder ver-
antwoordelijkheid van corporaties worden uitgevoerd. Om blijvend te kunnen investeren in 
de huursector, stimuleert de gemeente nieuwe samenwerkingsverbanden met particuliere 

Doelstellingen:

Daarom gaat de PvdA:

Verantwoord bouwen en 
onderhouden
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fondsen en pensioenfondsen. De PvdA staat voor betrokkenheid van bewoners bij de eigen 
directe woonomgeving. Daarom is het belangrijk dat corporaties goed overleg voeren met 
de betrokken, bewoners en hen ondersteunen. 

• Nieuwe woningen (waarvan zo’n 40% uit sociale woningbouw bestaat), zullen per de-
finitie energiezuinig zijn. Daarnaast worden ze zoveel mogelijk zelfvoorzienend in het 
opwekken van stroom en worden de mogelijkheden voor energierekeningloze woningen 
verruimd.

• De bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd, samen met de corporaties en par-
ticuliere eigenaren. De PvdA houdt zich aan het landelijk afgesproken energielabel B in 
2020. Woningcorporaties mogen de reële kosten hierbij doorrekenen in de huur. Huurders 
verdienen dit extra bedrag uiteindelijk terug in de vorm van een lagere energierekening.

• Energiewinning op buurtniveau (isolatie, groene daken et cetera) wordt gestimuleerd: er 
zijn landelijke en Europese fondsen en subsidies die daarvoor meer benut kunnen worden. 
Bewoners kunnen meer bij energiewinning betrokken worden, onder meer door samen te 
werken met buurtbewoners en de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van pilots. 

• De PvdA streeft naar wijken met een gezonde mix van koopwoningen, huurwoningen,  
private sector en sociale huurwoningen. Differentiatie in de woningopbouw is noodzakelijk 
voor economisch gezonde, leefbare wijken en buurten.

• Bij verplichte verhuizingen vanwege sloop- en nieuwbouwplannen kunnen huurders een 
periode gebruikmaken van huurgewenning op maat (als de huur van de andere sociale 
huurwoning aanmerkelijk hoger is dan die van de huidige woning).

• Renovatie van grote blokken huurwoningen leidt tot enige vorm van overlast, maar dat 
mag niet leiden tot overmatige en structurele overlast voor buurtbewoners. Het is de plicht 
van corporaties om hun huurders dit te verzekeren. Daarom blijft de PvdA bij iedere reno-
vatie vinger aan de pols houden, onder meer door in gesprek te gaan met bewoners uit de 
betreffende buurt.
• De gemeente maakt met corporaties afspraken over bijvoorbeeld passende huurprijzen, 
zodat senioren makkelijker kunnen doorstromen naar een kleinere, (toegankelijke) huur-
woning. Daarmee komen er meer grotere huurwoningen beschikbaar voor gezinnen met 
kinderen. 

• Waar mogelijk worden kantoren omgebouwd tot studentenwoningen en flexibele werk-
plekken voor zzp’ers en ondernemers. Transformatie biedt veel meer mogelijkheden dan 
er tot nu toe zijn benut. De PvdA zoekt met betrokken eigenaren naar meer mogelijkheden 
voor nuttig en maatschappelijk gebruik van kantoorpanden. Niet alleen kantoorpanden 
komen in aanmerking voor transformatie ook (leegstaand) maatschappelijk vastgoed kan 
daar waar mogelijk worden omgebouwd.

• Eigenaren van verouderde en leegstaande kantoren worden aangesproken op hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. Sloop en herinrichting van de vrijkomende ruimte zijn 
goede opties.

• Bij (nieuw)bouwplannen wordt sterk rekening gehouden met ‘het nieuwe werken’. Ook 
sociale ontmoetingsplaatsen in de stad zijn hierbij belangrijk. De PvdA gaat zich voor de 
realisatie van deze ontmoetingsplaatsen inzetten.

• De PvdA gaat in de volgende periode voor het volledig wegwerken van de problematiek 
rondom studentenwoningen minimaal 4.000 extra kamers realiseren.

• De PvdA heeft extra aandacht voor de brandveiligheid van studentenhuizen, door middel 
van preventie gericht op studenten en toezicht. De brandweer heeft hierbij een belangrijke 
rol.
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• Om buurten veiliger te maken, wordt ervoor gezorgd dat iedereen de wijkagent kent en 
deze weet in te schakelen wanneer nodig. Bewoners krijgen meer invloed op de prioritei-
ten van de politie. Alle betrokkenen, inclusief het Openbaar Ministerie en de Veiligheids-
huizen, moeten creatief bijdragen aan een doeltreffend veiligheidsbeleid binnen Utrecht. 

• De stad is de afgelopen jaren aantoonbaar veiliger geworden. Toch valt er veel te winnen. 
Nog te veel Utrechters voelen zich onveilig. Er is samenhang tussen het gevoel van veilig-
heid en de inrichting van de openbare ruimte. Daarom is het belangrijk dat bewoners me-
deverantwoordelijk kunnen zijn voor (de inrichting van) veilige straten en buurten. Sociale 
controle binnen de buurt is de eerste stap in het aanpakken van overlast en criminaliteit, 
maar ook op gebieden als brandpreventie moeten bewoners inspraak krijgen. De wijk-
agent onderhoudt contact met de bewoners en ondersteunt buurtinitiatieven.

• Overlast, intimidatie en criminaliteit door jongeren worden op meerdere manieren 
aangepakt. Ouders worden aangesproken op hun rol als verantwoordelijke opvoeders. De 
betreffende jongeren worden scherp gemonitord en begeleid. Daarnaast worden ouders 
aansprakelijk gesteld voor schade die hun kinderen veroorzaken. Schooluitval bij deze 
groep wordt nadrukkelijk voorkomen; daarop worden ook de scholen aangesproken. Jon-
geren wordt perspectief geboden op scholing of werk naast een eerste straf, zodat ze niet 
een tweede keer de fout in gaan.

• Behalve veelvoorkomende criminaliteit pakt de PvdA ook minder zichtbare criminali-
teit aan. Voor huisjesmelkers, fraudeurs en mensenhandelaren is in Utrecht geen plek. 
Een scherp prostitutiebeleid tolereert absoluut geen dwang, mensenhandel en misbruik. 
Legale prostitutie mag nooit een excuus zijn voor mensonterende situaties. De handhaving 
zal verder aangescherpt worden.

• Iedereen moet zich veilig en gewenst voelen, ongeacht etnische achtergrond, religie of 
seksuele oriëntatie. Bij meldingen van discriminatie treden we snel en gericht op, waarbij 
we de buurt actief bij de oplossing betrekken.

• Alle buurten in Utrecht stellen een samenhangende Buurtagenda op, met afspraken voor 
de komende raadsperiode. Zie hiervoor het laatste hoofdstuk: Een agenda voor de wijken. 
Deze agenda, een ‘buurtaanpak nieuwe stijl’, bevat voornemens en wensen over vernieu-
wing en renovatie van de woningen, aanleg en onderhoud van groen, toegankelijkheid van 
het onderwijs, veiligheid, cultuur en sport op wijkniveau. Succesvolle ervaringen met de 
huidige aandachtswijken worden hierbij benut.

• Bij het opstellen en de praktische uitvoering van de Buurtagenda spelen bewoners een 
belangrijke rol. Buurten krijgen zelf meer verantwoordelijkheid; daar is onlosmakelijk aan 
verbonden dat inwoners meer te zeggen krijgen over de besteding van een vastgesteld 
budget per buurt. Het huidige leefbaarheidsbudget wordt daarom omgevormd tot een 
‘buurtbudget nieuwe stijl’. De raad stelt criteria en een verdeelsleutel vast voor de aan-
spraken op dit budget. Bewonersorganisaties en buurtcomités worden bij de ontwikkeling 
hiervan betrokken. De gemeente en buurten slaan de handen ineen om buurten te onder-
steunen die achteruit dreigen te gaan, door alle beschikbare reguliere middelen en profes-
sionele inzet te benutten. De gemeente coördineert, faciliteert en corrigeert waar nodig. 

• De wijkaanpak van de aandachtswijken blijkt in Utrecht op veel punten succesvol. De 
leefbaarheid in Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep, Zuilen-Oost en Hoograven is aantoon-
baar verbeterd. Maar we zijn er nog niet. Waar nodig wordt dit beleid voortgezet en uit-
gebreid. Er wordt ook onderzocht of andere buurten specifieke hulp nodig hebben als het 
gaat om wonen, welzijn, onderwijs en werk.

• Professionals in de buurten krijgen meer vrijheid van handelen, of ze nu vanuit de ge-

Inzetten op veilige wijken 
en buurten

Elke buurt groen, schoon 
en leefbaar houden
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meente werken of vanuit andere instanties. Zo kunnen ze samen met bewoners aan oplos-
singen werken.

• Voorzieningen in een buurt worden multifunctioneel gebruikt. Brede scholen zijn of wor-
den met de buurt verbonden en kunnen als ontmoetingsplaats en locatie voor activiteiten 
dienen. De PvdA zet zich in voor het behoud van ontmoetingsplaatsen in iedere buurt.

• Bij het drukke en hectische leven in de stad horen ook mooie groengebieden waar 
Utrechters zich kunnen ontspannen en kunnen genieten van de natuur. Naast het oude bos 
Amelisweerd zijn de afgelopen jaren ook nieuwe recreatiegebieden van de grond gekomen, 
zoals het Noorderpark bij Overvecht en het gebied rond Haarzuilens. De PvdA zet zich in 
om groene gebieden te blijven ontwikkelen en vervolgens te beheren in samenwerking met 
bewoners en vrijwilligers. Braakliggende terreinen gebruiken we als tijdelijke stadsboer-
derijen.
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WERKEN, 
ONDERNEMEN, 
AAN DE SLAG!



• Iedereen een baan! Werk zorgt voor zelfrespect en zelfstandigheid. Het zorgt ervoor dat 
iedereen deel uitmaakt van de maatschappij en er een bijdrage aan kan leveren. De PvdA 
wil zoveel mogelijk Utrechters aan het werk krijgen en houden. Intensieve samenwerking 
met Utrechtse ondernemers en het benutten van regionale economische kansen helpen 
hierbij.

• De huidige Utrechtse economie heeft een gezonde basis, maar sommige sectoren zijn 
broos en kwetsbaar. De werkloosheid is hoog en de onzekerheid bij veel mensen is groot. 
Dat dwingt de PvdA een stevige positie in te nemen om Utrecht sterker en socialer uit de 
crisis te laten komen. De partij stimuleert duurzame economische groei, die voor banen in 
Utrecht zorgt. Iedereen kan ondernemen zonder last te hebben van overbodige regels. We 
zoeken partners om investeringen te bevorderen op terreinen waar Utrecht goed in is.

• De kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet kleiner worden om jeugdwerkloosheid 
te verminderen en te voorkomen.

• De PvdA zet zich permanent in voor mensen die door omstandigheden niet in staat zijn 
zelf in hun inkomen te voorzien. Ze komen daardoor niet onder het bestaansminimum en 
blijven actief deel uitmaken van de samenleving. Dit kan ook in de vorm van passend vrij-
willigerswerk, zonder dat dit de plaats van betaald werk inneemt of anderen verdringt.

• De invoering van de Participatiewet betekent dat de PvdA zich extra zal inzetten voor 
beschikbare banen voor zoveel mogelijk mensen in sociale werkvoorzieningen. Niemand 
mag buiten de boot vallen. Bindende afspraken met werkgevers zijn nodig om mensen aan 
het werk te krijgen via scholing, stages en (leer)werkplekken.

• Er gaan reïntegratietrajecten voor bijstandsgerechtigden en langdurig werklozen van 
start. Deze worden georganiseerd in samenwerking met partners in het bedrijfsleven en 
bijzondere stedelijke werkinitiatieven, op basis van de behoefte aan arbeid. Detachering 
wordt als mogelijkheid verder uitgebreid.

• Het sociaal akkoord dat sociale partners en overheden hebben gesloten, biedt een uitste-
kende basis voor doelgerichte maatregelen om de werkgelegenheid in de regio te bevorde-
ren. De gemeente pakt deze taak op en maakt werk van werk.

• De gemeente blijft sollicitatietrainingen en bijscholingstrajecten ondersteunen voor ie-
dereen die dat nodig heeft om aan werk te komen. Ouderen nemen een kwetsbare positie 
in op de arbeidsmarkt. Zij vinden vaak moeilijk een baan of verliezen deze, omdat ze als te 
duur worden gezien. De PvdA zet zich ervoor in om oudere werknemers een kans te geven 
op de arbeidsmarkt.
 
• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: minimaal 5% van de arbeidsplaatsen bin-
nen de gemeente wordt gereserveerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast 
worden er extra (minimaal 5%) arbeidsplaatsen gecreëerd, werkervaringsplaatsen en 
stageplaatsen voor jongeren en langdurig werklozen.

• De gemeente stimuleert zoveel mogelijk zelf de werkgelegenheid: bij het verduurzamen 
van woningen bijvoorbeeld, bij de aanleg van infrastructuur of bij investeringen in ken-
nis en cultuur. Als het om werkgelegenheid gaat, wordt het beleid minder vrijblijvend. Er 
komen bindende afspraken met werkgevers. De Economic Development Board kan hierbij 
een belangrijke rol vervullen.

• Het Fonds Stimulering Lokale Economie wordt in herziene vorm voortgezet. Doel van dit 
fonds is het bevorderen van de werkgelegenheid. Extra accent krijgt hierbij het creëren van 
werk voor mensen in de bijstand en het bijdragen aan een groenere economie.
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 • Bij aanbestedingen en andere zakelijke overeenkomsten vanuit de gemeente (met 
bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, zorginstellingen en onderwijs) wordt minimaal 5% 
Social Return On Investment toegepast. Dit betekent dat er maatschappelijke doelstellin-
gen behaald moeten worden. De gemeente kiest dus niet direct voor de goedkoopste optie, 
maar blijft zeer kritisch kijken naar de kwaliteit en randvoorwaarden van elke aanbeste-
ding. 

• De gemeente voert overleg met het bedrijfsleven over heldere randvoorwaarden op het 
gebied van milieu, duurzaamheid, goed werk en bestrijding van discriminatie. Regels die 
het ondernemen in de weg staan, worden zo nodig en indien mogelijk geschrapt. De over-
heid hoort aan te sluiten bij het leven van mensen, niet andersom.

• De gemeente voert overleg met het bedrijfsleven over heldere randvoorwaarden op het 
gebied van milieu, duurzaamheid en goed werk. Regels die het ondernemen in de weg 
staan, worden zo nodig geschrapt. De overheid hoort aan te sluiten bij het leven van men-
sen, niet andersom.

• Winkelcentra in het centrum van de stad of buurt vormen de basis voor de detailhandel. 
De PvdA wil geen grote malls op bedrijventerreinen, maar goed gebouwde winkelcentra 
die een spilfunctie in de buurt vervullen.

• De gemeente, bedrijven, corporaties en onderwijsinstellingen kunnen jong en sociaal 
ondernemen meer ondersteunen en versterken. Dat kan onder meer via organisaties als 
De Slinger Utrecht en The Office op het Utrecht Science Park gerealiseerd worden. Daarbij 
promoten we duurzaam ondernemen voor startende bedrijven.

• Het Ondernemersfonds wordt vol overtuiging voortgezet. Bedrijven storten gezamenlijk 
een bijdrage, gesteund door de overheid. De betrokken ondernemers bepalen waaraan dit 
geld besteed wordt. Zo kunnen ondernemers jaarlijks investeren in plaatselijk economisch 
beleid. 

• Dankzij de gerichte aanpak van jeugdwerkloosheid en het doorgaan met regelingen 
voor sociale werkvoorziening is sinds 2010 voorkomen dat grote groepen in de Utrechtse 
samenleving buiten de boot vielen. Samen met bedrijven in de stad en grote organisaties 
wil de PvdA hier een forse schep bovenop doen, vooral voor jongeren met een beperking. 
Stages, leerwerkplekken en training on the job kunnen samen met bedrijven en instellin-
gen worden gerealiseerd. 

• Voor de aansluiting van (afgestudeerde) leerlingen in MBO en VMBO met het Utrechtse 
bedrijfsleven is speciale aandacht nodig, ook tijdens de opleiding in de vorm van stages 
en leerwerkplekken. Door de sterke sectoren van de Utrechtse economie te stimuleren, 
komen ook deze leerlingen aan een baan. Zakelijke dienstverlening, distributie, logistiek 
en groothandel, de creatieve industrie, detailhandel, toerisme en recreatie bieden volop 
kansen voor deze groep.

• Talloze maatschappelijke initiatieven zijn succesvol dankzij de inzet en betrokkenheid van 
onder andere Utrechtse WO- en HBO-studenten. De PvdA wil deze groep hier nog beter en 
vaker bij betrekken. 

• Om jeugdwerkloosheid aan te pakken is ook goede samenwerking tussen het onderwijs 
en bedrijfsleven nodig. De afstemming tussen opleidingen en beschikbare banen wordt 
beter: deze richt zich op de uitbreiding van sterke sectoren in Utrecht. De gemeente maakt 
afspraken met onderwijsinstellingen en Utrechtse ondernemers. Hierbij is in het bijzonder 
aandacht voor het VMBO en MBO. 

Investeren in 
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• Mensen die gebruikmaken van de bijstand, krijgen de mogelijkheid actief te (blijven) 
deelnemen aan de maatschappij. Iedereen die vrijwilligerswerk doet of deelneemt aan 
andere maatschappelijke activiteiten, maakt hiervoor, met hulp van de gemeente, een 
plan op basis van ieders individuele vaardigheden.  Het gaat om een helder plan met een 
vooraf vastgestelde tijdsduur, zodat bijstandsgerechtigden niet in pseudobanen belanden. 
De PvdA verwacht wederkerigheid door inzet, verantwoordelijkheid en creativiteit van deze 
mensen zelf.

• Werk met behoud van uitkering is uitsluitend bedoeld als opstap naar betaald werk en 
niet als vervanging voor werknemers die zijn wegbezuinigd. Er gelden glasheldere crite-
ria. Iemand mag maximaal 6 maanden werk en scholing combineren met behoud van een 
uitkering. De gemeente geeft hierin als werkgever het juiste voorbeeld.

• De PvdA wil het systeem van de schuldhulpverlening verbeteren en wachtlijsten tegen-
gaan. Eigen initiatief als uitgangspunt is prima, maar de PvdA heeft oog voor de groep die 
minder gemakkelijk om hulp vraagt. Daarnaast krijgt de groep zzp’ers die door de crisis in 
zwaar weer is terechtgekomen extra aandacht. Zo worden zij bijvoorbeeld onderdeel van 
het minimabeleid en blijft het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen bestaan. Waar nodig 
maakt de PvdA zich hard voor extra middelen.

Mensen in de bijstand 
actief mee laten doen
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VERNIEUWING IN DE 
ZORG: ZORGZAAM EN 
SOCIAAL



• De PvdA staat voor bestaanszekerheid voor iedere Utrechter. Als mensen in de proble-
men komen, moet er altijd zicht op een oplossing zijn. Bij voorkeur met hulp vanuit de 
eigen omgeving en waar nodig met een vangnet vanuit de gemeente.

• De PvdA wil een sterke jeugdzorg, die efficiënt en toegankelijk is georganiseerd. Ieder 
kind heeft recht op de zorg die nodig is. Met de overheveling van de jeugdzorg krijgt de 
gemeente Utrecht per 2015 de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdhulp, de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Utrecht moet klaar 
zijn voor die taak. De PvdA stelt de veiligheid van kinderen hierbij voorop. 

• De PvdA staat voor een sterke sociale basiszorg voor bewoners die problemen hebben op 
verschillende levensterreinen. Utrecht heeft een fatsoenlijk en ruimhartig armoedebeleid, 
waar de PvdA trots op is. In moeilijke tijden hebben Utrechters recht op bescherming en 
ondersteuning.

Armoede moet sterk worden bestreden. Buurtteams en maatjesprojecten zullen in de hele 
stad een bijdrage leveren om meer mensen aan het werk te helpen. Buurtteams waarin 
professionals goed samenwerken met bewoners hebben een sterke verbindende functie. 
De eerste ervaringen zijn positief, hier wil de PvdA op voortbouwen.

• De PvdA ondersteunt initiatieven van armoedebestrijding vanuit de samenleving, zoals 
de voedsel-, kleding- en speelgoedbank. De U-pas blijft beschikbaar voor mensen met een 
inkomen tot en met 125% van het sociaal minimum. Ook moedigt de PvdA mensen aan zelf 
met creatieve oplossingen te komen: eigen initiatief wordt gestimuleerd en gewaardeerd.

• Wanneer mensen die een uitkering ontvangen in een armoedeval zitten, zal de PvdA 
nieuwe oplossingen aanreiken. Werk is de beste weg om uit de armoede te komen.

• De PvdA staat voor toegankelijke schuldhulpverlening. De partij wil investeren in gerich-
te preventie voor jong en oud om problemen te voorkomen. Door middel van coaching op 
financieel gebied en cursussen budgetteren leren mensen hoe ze uit de schulden blijven.

• Om een vangnet te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om kritisch om te gaan met 
de beschikbare middelen. Fraude wordt niet getolereerd. Wanneer hier sprake van is zal 
stevig worden opgetreden: hard en sociaal.

• Ieder kind heeft recht op de zorg die nodig is. De PvdA Utrecht garandeert toegankelijk-
heid van zorg voor iedereen. Als de veiligheid of ontwikkeling van een kind in gevaar komt, 
moet direct ingegrepen kunnen worden. Het kan nooit zo zijn dat een kind vanwege hoge 
kosten niet de benodigde zorg kan krijgen.

• De zorg in en rondom de school moet op orde zijn. De PvdA bevordert een goede afstem-
ming tussen onderwijs, ouders, kinderen, zorg en hulpverlening. Vragen en problemen 
worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en opgepakt om zwaardere problemen te voorko-
men. De vraag en de behoefte van ouders en jongeren staan hierbij centraal. Het betrek-
ken van ouders moet vanzelfsprekend zijn; medezeggenschap in en rond de school is van 
groot belang. 

• Ongezonde levensstijlen – roken, alcoholmisbruik en overgewicht – worden bestreden 
door samen met onderwijs, zorg, welzijn, sport en het bedrijfsleven gerichte programma’s 
op te zetten en uit te voeren.

• Utrechtse patiënten- en cliëntenorganisaties en jongeren worden actief betrokken bij het 
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inrichten van de jeugdzorg en het bewaken van de kwaliteit hiervan. Een duidelijke klach-
tenprocedure maakt hier onderdeel van uit.

• Cliënten en hun ouders moeten invloed kunnen uitoefenen op hun eigen plan van aan-
pak. Zo blijven ze zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk en houden ze greep op hun eigen 
leven. Ze moeten goed op de hoogte blijven van hun rechten, plichten en mogelijkheden. 
Dit wordt onderdeel van de prestatieafspraken met zorginstellingen.

• Het werk van zorgprofessionals is essentieel in de jeugdzorg. Dit vraagt om investeringen 
in goede scholing en training. Professionals moeten de ruimte en mogelijkheden krijgen 
om aan oplossingen voor gezinnen te werken.

• Bij de integrale aanpak van de jeugdzorg horen een goed georganiseerde nazorg en 
registratie. Uitstroom van jongeren uit de jeugdzorg mag niet belemmerd worden door 
bijvoorbeeld gebrek aan huisvesting of vervolghulpverlening.

• De PvdA staat voor laagdrempelige en toegankelijke zorg en een goede samenwerking 
binnen de eerstelijnszorg. Per persoon of gezin wordt één plan gemaakt en is er één aan-
spreekpunt. Zo wordt zorg geboden die kwalitatief beter en goedkoper is, ook na de decen-
tralisaties van Jeugdzorg en gedeelten van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 

• De PvdA Utrecht houdt altijd aandacht voor hulpbehoevende inwoners. De PvdA streeft 
naar zelfredzaamheid, ook financieel. Als mensen er zelf niet in slagen hun leven op orde 
te brengen, ondersteunt de gemeente hen. Op deze manier vallen zij niet buiten de boot. 
Voorzieningen op het gebied van wonen, arbeidsparticipatie, mobiliteit, zorg en het bevor-
deren van sociale contacten zijn laagdrempelig en toegankelijk.

• Bij contracten die de gemeente met zorgaanbieders sluit, vindt de PvdA dat de kwaliteit 
van de zorg en goed werkgeverschap belangrijker zijn dan de prijs. Op kwaliteit dingt de 
PvdA niet af, hier is en blijft de gemeente verantwoordelijk voor. Aanbesteden is geen doel 
op zich.

• Huishoudelijke verzorging moet beschikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Veel 
mensen kunnen dit zelf organiseren en/of betalen, maar voor sommige mensen geldt dat 
niet. Deze mensen worden door de gemeente ondersteund.

• Bij de overheveling van zorgtaken naar de gemeente ziet de PvdA erop toe dat dit duide-
lijk, effectief en efficiënt gebeurt. De PvdA heeft met name oog voor de zorg voor kwets-
bare ouderen en zorgbehoevenden.

• Een belangrijke vernieuwing bestaat uit buurtteams in alle buurten, waarmee Utrecht 
zich ook landelijk op de kaart heeft gezet. Deze teams werken samen met onder meer de 
huisarts, wijkverpleegkundige, scholen en politie. Niemand mag, op zoek naar de juiste 
hulpverlening, van loket naar loket gestuurd worden.

• Mensen die voor een familielid of naaste zorgen, zijn een onmisbare schakel in de zorg 
voor kwetsbare burgers. De PvdA ondersteunt en bevordert mantelzorg en vrijwilligers-
werk, onder andere door de respijtzorg zo goed mogelijk te organiseren. Bureaucratische 
en financiële rompslomp wordt tegengegaan.

• De PvdA zet de noodopvang en zorg voor mensen met een illegale status en ongedocu-
menteerden voort; ook hier is solidariteit ons uitgangspunt. De PvdA laat mensen die het 
hard nodig hebben niet vallen, ook niet in economisch mindere tijden.

Aandacht houden voor 
kwetsbare groepen
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LEREN EN STUDEREN



• Utrecht, dé stad van kennis en cultuur, is een van de weinige Nederlandse steden waar 
de bevolking en werkgelegenheid de komende decennia blijven groeien. Daarmee groeit 
ook de behoefte aan onderwijs. De PvdA vindt het belangrijk dat alle vormen van onderwijs 
kwalitatief goed zijn. Zo krijgen alle kinderen de beste basis aangereikt en daarmee, op 
lange termijn, de beste kansen voor emancipatie, economische zelfstandigheid, zelfont-
plooiing en goed burgerschap. 

• In 2018 kent Utrecht geen zwakke basis- of middelbare scholen meer. Alle Utrechtse 
leerlingen krijgen de kans zich te ontwikkelen. Segregatie in het onderwijs wordt actief 
tegengegaan.

• Onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven worden beter met elkaar verbonden. De PvdA 
stimuleert en faciliteert kennisinstellingen, het bedrijfsleven, ondernemers en de overheid 
om samen te werken. Er wordt aandacht besteed aan onderwijs voor alle leeftijden, zodat 
iedereen een leven lang kan leren.

• De PvdA pleit voor goede scholen met een gezond binnen- en buitenklimaat in de ge-
meente Utrecht. Daarom blijven nieuwbouw, renovatie en eventueel uitbreiding van 
scholen belangrijke aandachtspunten. Zo min mogelijk bureaucratie en heldere afspraken 
tussen gemeente en schoolbesturen maken dit mogelijk.

• Passend onderwijs betekent dat zoveel mogelijk kinderen op een ‘gewone’ school zitten, 
met de ondersteuning die daarbij hoort. De gemeente maakt waar nodig extra fondsen vrij 
voor de bijscholing van docenten die lesgeven aan leerlingen die bijzondere aandacht nodig 
hebben. Voor kinderen die het echt niet redden is er goed speciaal onderwijs in kleine 
groepen en met intensieve begeleiding. 

• De PvdA is voorstander van hoogwaardige voorscholen, waar kinderen vanaf twee jaar 
samen leren, spelen en spreken. Door voorschoolse en buitenschoolse opvang onderdeel 
te maken van de brede school (waaraan sport, cultuur en naschoolse activiteiten gekop-
peld zijn) wordt het voor ouders makkelijker om zorgtaken te combineren met werk. Kin-
deren krijgen zo de kans zich in alle breedte te ontwikkelen.

• Ouders krijgen beter inzicht in de kwaliteit van de school. Ook worden ze meer betrokken 
bij het onderwijs van hun kinderen. Gemeente en scholen maken de prestaties en werkwij-
zen helder en zichtbaar. Ouderbetrokkenheid is belangrijk en nodig voor de ontwikkeling 
van kinderen in het voortgezet en middelbaar onderwijs. De gemeente spreekt scholen en 
ouders aan op hun gedeelde verantwoordelijkheid voor opvoeding en scholing, en onder-
steunt goede initiatieven. 

• De PvdA wil bijzondere aandacht schenken aan laaggeletterdheid en taalachterstanden 
bij ouders. Door ouders te scholen en zelfredzamer te maken, krijgen hun kinderen een zo 
goed mogelijke start.

• De Internationale School Utrecht is van toegevoegde waarde voor het onderwijs, het be-
drijfsleven en het imago van de stad. Daarom wordt de Internationale School nationaal en 
internationaal op de kaart gezet.

• In samenwerkings- en uitwisselingsprojecten gaan zwakke scholen van sterke scholen 
leren. Hierin ligt een taak voor scholen en schoolbesturen. De gemeente spreekt scholen 
en schoolbesturen aan op hun verantwoordelijkheid en koppelt scholen aan elkaar zodat 
ze kunnen leren van elkaars gekozen oplossingen.

• Segregatie van kinderen uit sociaaleconomisch sterke en zwakke achtergronden in het 
onderwijs blijft de PvdA terugdringen. De partij ondersteunt daarom niet alleen ouderini-
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tiatieven, maar pleit ook voor samenwerking tussen scholen. Uitbreiding van een school 
is geen vanzelfsprekendheid als een andere school in de buurt ruimte heeft voor nieuwe 
leerlingen. Er komt in de hele stad een vaste aanmelddatum voor leerlingen in het basis-
onderwijs.

• Computers en andere onmisbare ondersteuningsmiddelen moeten ook voor kinderen uit 
gezinnen met lage inkomens toegankelijk zijn.

• De gemeente brengt de universiteit, hogescholen, het vakonderwijs en ondernemers in 
nieuwe samenstellingen bij elkaar, om zo de band tussen onderwijs en lokale economie te 
versterken. Utrecht blijft hierdoor een uitstekende locatie voor kennisinstituten en instel-
lingen die aansluiting zoeken met het bedrijfsleven in de stad.

• De PvdA wil investeren in de verdere ontwikkeling van Utrecht Science Park als kennis- 
en zorgcentrum met ruimte voor bedrijvigheid, winkels, woningen en studentenvoorzie-
ningen. De gemeente gaat de krachten bundelen en benoemt een wijkwethouder Utrecht 
Science Park. 

• Er moet meer aandacht komen voor studenten in WO, HBO en MBO als actieve groep 
Utrechters. Zo kan de gemeente gebruikmaken van de kennis die studenten tijdens hun 
opleiding opdoen en die kennis inzetten voor de ontwikkeling van sociale en culturele pro-
jecten in de stad. Ook worden studenten actiever bij de ontwikkeling van hun buurt betrok-
ken en zet de PvdA in op verbinding met andere buurtbewoners.

• Het VMBO is samen met het MBO een hofleverancier van vakmensen. Dat moet zo 
blijven. Door meer VMBO-leerlingen eerder te laten kennismaken met het MBO en het 
vakmanschap, wordt de doorstroming verbeterd. Binnen dit kader stimuleert de PvdA 
samenwerking tussen Utrechtse MBO- en VMBO-instellingen en gezamenlijke projecten. 
VMBO-leerlingen in de eindexamenklas krijgen een beter idee van wat het MBO inhoudt, 
inclusief de perspectieven op stages en werkgelegenheid, zodat ze een betere studiekeuze 
kunnen maken. Samenwerking met het midden- en kleinbedrijf is hierbij essentieel.

• Het aantal leerlingen dat voortijdig school verlaat daalde de afgelopen jaren, maar dit 
aantal kan nog verder omlaag. Schoolverzuim wordt door de scholen harder aangepakt en 
Bureau Leerplicht heeft 100% verzuimcontrole. Als onderwijs tijdelijk of permanent geen 
optie is, moet er een passende oplossing worden gezocht. 

• Het onderwijs moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt. De gemeente gaat actiever in 
gesprek met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Zo kunnen de talenten van jon-
geren beter worden aangesloten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De gemeente gaat 
samenwerken met het Utrechtse bedrijfsleven, zodat er meer stages en leerwerkplekken 
vrijkomen.

Hoger onderwijs en 
beroepsonderwijs 
versterken
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DUURZAAM EN 
BEREIKBAAR



• Te veel fijnstof en stikstofoxide zijn slecht voor de gezondheid en het milieu. De PvdA 
Utrecht zet zich daarom in voor veel schonere lucht in de stad. Mensen hebben recht op 
schone lucht. De gemeente kan dit echter niet alleen. Om de luchtkwaliteit van Utrecht 
aan de juiste normen te laten voldoen, blijven grote bijdragen van het Rijk noodzakelijk.

• Het centrum van Utrecht moet bereikbaar blijven voor bewoners en ondernemers. Deze 
bereikbaarheid geldt voor de fiets, het openbaar vervoer en schone auto’s. Het OV wordt 
verbeterd en het gebruik ervan gestimuleerd, het centrum wordt autoluw gemaakt. Ook 
pleit de PvdA voor uitbreiding van de voetgangersgebieden in het centrum. We versterken 
de handhaving van de verkeersregels en milieumaatregelen.

• De PvdA ondersteunt maatregelen om het gebruik van de auto terug te dringen, door 
voorlichting of door het stimuleren van het gebruik van de OV-fiets. De PvdA wil afspraken 
met partners maken over een toekomstig tramnetwerk, waarmee de kwaliteit van het OV 
op langere termijn wordt verbeterd.

• De PvdA ontwikkelt en stimuleert innovatieve, duurzame initiatieven en zet de gemeente 
ertoe aan om zelf het goede voorbeeld te geven.

• De PvdA ziet Utrecht graag als fietsstad. Het beleid om meer fietspaden en snelfietspa-
den aan te leggen en bewaakte fietsenstallingen te plaatsen, wordt daarom voortgezet. 
Overlast door gestalde fietsen wordt aangepakt: weesfietsen en fietswrakken worden 
regelmatig verwijderd en lang- en kortparkeerders worden gescheiden. Er blijven gratis 
fietsstallingen beschikbaar in de directe omgeving van het centraal station en het is be-
langrijk dat in het stationsgebied een fietsenstalling permanent geopend is.

• In het centrum wordt het voetgangersgebied uitgebreid, bijvoorbeeld vanuit het bestaan-
de voetgangersgebied richting de zuidzijde van de Oudegracht, Oudkerkhof en de Dom. 
In het Museumkwartier, dat voor voetgangers vanuit station Vaartsche Rijn gemakkelijk 
toegankelijk wordt, kan in en rondom de Twijnstraat ook een voetgangersgebied komen 
uiteraard blijven gedeelten van deze gebieden ook toegankelijk voor fietsverkeer en het 
OV. Het gebied ten westen van het station wordt zoveel mogelijk autoluw gemaakt. Door-
gaand verkeer in het centrum wordt ontmoedigd. Het centrum binnen de singels wordt een 
30-kilometerzone.

• De PvdA houdt de ambitie om het Westplein te ondertunnelen. De komende periode 
wordt bekeken of de financiering hiervoor kan worden geregeld.

• De binnenring wordt op termijn een stadsboulevard met veel groen en meer oversteek-
plaatsen. De snelheid wordt teruggebracht naar 50 kilometer per uur. Op de (hele) buiten-
ring streeft de PvdA naar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Maximumsnel-
heden worden gehandhaafd.

• Voor de gehele stad wordt nagegaan welke verkeersborden er nog echt nodig zijn en of 
ze op een goede zichtbare plaats staan. Waar nodig worden ze verwijderd of verplaatst. 
Verkeersborden aan monumentaal bedoelde lantaarnpalen worden verwijderd.

• Het openbaarvervoernetwerk wordt uitgebreid. De aanleg van de tramlijn van Utrecht 
Centraal naar de Uithof en het nieuwe station Vaartsche Rijn wordt zo snel mogelijk af-
gerond. Met de betreffende partnerorganisaties maakt de PvdA afspraken over een tijd-
schema en de financiering voor nieuwe schakels in het tramnetwerk. Prioriteiten zijn een 
tram naar Leidsche Rijn via het huidige HOV-tracé en het verbinden van de Uithoflijn met 
de binnenstad.

• Om het verkeer rond het centraal station in de toekomst verder te faciliteren en bege-
leiden, komen er nieuwe knooppunten voor het openbaar vervoer. Van het centrum van 

Doelstellingen

Daarom gaat de PvdA: 

Blijvend prioriteit geven 
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Leidsche Rijn en station Vaartsche Rijn kunnen bijvoorbeeld knooppunten gemaakt worden 
door ze rechtstreeks te verbinden met IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Zeist, Maarssen 
en P+R plekken. Vertrek- en aankomsttijden van treinen, trams en bussen dienen goed op 
elkaar te worden afgestemd.

• Met de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum en de bedrijven die  sa-
men met hen het Utrecht Science Park vormen, gaat de PvdA naar manieren zoeken om 
de Uithof beter bereikbaar te maken. Zo kan het Utrechts Science Park blijven groeien, 
waarmee meer ondernemers en onderzoekers naar de Uithof getrokken worden. 

• Voor mensen die op het openbaar vervoer zijn aangewezen moet, ondanks de bezuinigin-
gen, voldoende aanbod beschikbaar blijven. Mensen die voor zorg afhankelijk zijn van het 
OV, zoals ouderen en invaliden, moeten gebruik kunnen maken van toegankelijke service-
busjes.

• Het budget voor het oplossen van ‘knelpunten verkeersveiligheid’ wordt structureel. 
Alle basisscholen moeten kunnen meedoen aan het Utrechts Verkeersveiligheidslabel. De 
verkeerstuin in Transwijk blijft bestaan. 

• Samen met andere grote steden dringt Utrecht bij het Rijk aan op een gezamenlijk sys-
teem van rekeningrijden voor de Randstad. Ook moet het Rijk het gebruik van schonere 
voertuigen (personenvervoer en vrachtverkeer) stimuleren met fiscale maatregelen.

• De PvdA blijft zich inzetten voor een betere inrichting van de Noordelijke Randweg. Daar-
mee wordt de leefbaarheid van omwonenden verbeterd.

• De actieplannen Schoon Elektrisch Vervoer (een initiatief van de PvdA) en Goederenver-
voer worden versneld uitgevoerd. 

• De PvdA wil de doelstellingen van Utrecht Energie behalen (onder meer: 30% minder 
CO2 en 20% duurzame energie in 2020) en zorgt ervoor dat de hiervoor benodigde maatre-
gelen worden genomen.

• Voorstellen van bewoners om het gebruik van zonne-energie, windenergie en biobrand-
stof te bevorderen worden gestimuleerd en gesteund. Dat geldt ook voor initiatieven die 
stadslandbouw, zogenoemde groene daken en het delen van autogebruik bevorderen. 
De gemeente zal hierbij zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven. Mochten zulke 
voorstellen de leefbaarheid echter verminderen, dan zoekt de PvdA naar een duurzame én 
buurtvriendelijke oplossing.

• Dankzij slimme navigatie-applicaties krijgen automobilisten al vóór ze de stad binnenrij-
den actuele informatie over het verkeer ter plaatse: stremmingen of omleidingen, de beste 
alternatieve routes, beschikbare parkeerruimte en vertrektijden van bussen. Zo worden 
overbodige verkeersbewegingen zoveel mogelijk voorkomen. De PvdA ondersteunt de 
ontwikkeling en het gebruik van zulke applicaties.

• De PvdA pleit voor huishoudensafhankelijke tarieven voor het inzamelen van afval. Vol-
gens dit ‘Diftar-systeem’ geldt: hoe meer afval aangeboden wordt, hoe hoger de afvalstof-
fenheffing. 

Duurzame initiatieven 
sterk stimuleren
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AANTREKKELIJK 
VOOR BEWONERS EN 
BEZOEKERS



• Kennis en cultuur zijn belangrijk voor verheffing van het individu en de stad als geheel. 
De PvdA blijft daarom investeren in een stad van kennis en cultuur met een stevige basis-
infrastructuur op dit gebied. Hierbij streeft de PvdA een evenwicht na tussen professionals 
en amateurs, grote podia en kleinere laboratoriumachtige broedplaatsen en een goede 
spreiding over het centrum en de wijken. De PvdA gelooft in de innoverende kracht van 
kunst en cultuur. Kunst mag voor de troepen uitlopen, kunst mag prikkelen en uitdagen.

• Culturele en sportieve voorzieningen in Utrecht zijn van grote waarde. Kennis, cultuur en 
sport zijn een uithangbord voor de stad: ze zorgen ervoor dat we ons verbonden voelen met 
elkaar en maken Utrecht tot een aantrekkelijke locatie voor bedrijven. Ook zorgen zij voor 
een belangrijke bijdrage aan de economische groei van de stad. Daar zijn we trots op en 
zetten we ons voor in.

• De PvdA zal zich blijven inzetten om Utrecht (inter)nationaal op de kaart zetten en het 
verblijfstoerisme versterken. Toeristen en studenten moeten naar Utrecht willen komen, of 
het nu voor een dag is of voor de rest van hun leven. De PvdA wil niet alleen city marketing, 
maar ook city loyalty. Utrecht is al een zeer aantrekkelijke stad, vindt ook de reisgids Lo-
nely Planet. De stad wordt beschouwd als één van de tien steden die wereldwijd te weinig 
aandacht krijgt van toeristen. Volgens nieuwszender CNN is Utrecht voor toeristen het 
nieuwe Amsterdam. Een gezond toeristisch klimaat is een belangrijke bron van inkomsten 
voor de stad. Het biedt werkgelegenheid en aantrekkelijke voorzieningen en draagt bij aan 
de leefbaarheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

  

• De PvdA biedt ruimte aan nieuwe initiatieven, die Utrecht tot een spannende stad maken. 
Nieuwe makers verdienen een plek in de stad. Niet alleen bewezen initiatieven krijgen 
daarom ruimte: ook nieuwe activiteiten worden gefaciliteerd. De PvdA wil cultureel en 
creatief ondernemerschap verder stimuleren
 
• De PvdA laat ieder kind op school en daarbuiten vroeg met cultuur en media in aanra-
king komen. Ieder kind moet de kans krijgen een muziekinstrument te bespelen, theater 
te maken en/of te dansen. Cultuureducatie en amateurkunst in de buurten blijven toegan-
kelijk voor iedereen. 

• Utrecht gaat musea sterk op de kaart zetten door ze intensiever met elkaar te laten 
samenwerken. Zo worden gezamenlijke programma’s en marketing aangemoedigd. Ook 
moet gastvrijheid centraal staan bij museumbezoek: denk aan een goede bewegwijzering 
in het centrum en het Museumkwartier en een ruimhartig horecabeleid in en rond musea.

• De PvdA wil in samenwerking met de culturele en de creatieve sector vergunningpro-
cedures eenvoudiger te maken. De dienstverlening aan ondernemers wordt helder en 
efficiënt; zonder overtollige regels en procedures die hun doel voorbij schieten. 

• Leegstaande gemeentelijke panden kunnen als culturele en creatieve broedplaatsen 
gebruikt worden. Door de culturele sector en zelfstandig kunstenaars, maar ook door ken-
nisinstellingen, studenten en gebiedsontwikkelaars.

• Om aantrekkelijk te blijven moeten we blijvend investeren. In de nieuwe investeringsa-
genda voor de culturele sector wordt er rekening gehouden met het beperktere budget in 
de komende jaren. Een culturele voorziening in Leidsche Rijn en een bibliotheek op het 
Smakkelaarsveld zijn onderdelen van deze investeringsagenda. Bibliotheken in de buurten 
blijven open.
 
• De PvdA stimuleert sportevenementen voor zowel topsport als breedtesport, zoals de 
start van de Tour de France in 2015, de Singelloop en het jaarlijkse Paasworsteltoernooi. 

Doelstellingen:
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• Sport is gezond en zorgt voor sociale binding. De PvdA blijft daarom investeren in sport-
voorzieningen in buurten. Sport en sociale activiteiten op school worden voor ieder kind 
in Utrecht mogelijk. De ouderbijdrage mag geen belemmering zijn; waar nodig komt er 
compensatie voor ouders met lagere inkomens. De PvdA wil dat iedereen veilig sport, op 
en rondom de velden, en zet zich hier samen met de Vereniging Sport Utrecht voor in.

• Iedere Utrechter moet lid kunnen zijn van een sport- of cultuurvereniging. De PvdA wil 
betaalbare tarieven, in het bijzonder voor gezinnen met een laag inkomen.
 

• Niet alleen de gemeente, maar ook ondernemers moeten in stadspromotie investeren. 
Het imago van Utrecht als stad van kennis en cultuur wordt hierbij duidelijker onder-
streept. Ook wordt er gericht campagne gevoerd om meer studenten, bedrijven en toeris-
ten naar Utrecht te trekken. Om meer internationale bezoekers te trekken, zullen voorzie-
ningen en bewegwijzering in het Engels aangeboden worden. De gemeente gaat dit vooral 
faciliteren.

• Utrecht ontwikkelt zich verder als unieke winkelstad. De PvdA werkt samen met onder-
nemers om winkelgebieden, met een grote diversiteit aan winkels, aantrekkelijk te maken. 
Ook in wijken buiten het centrum. Centrummanagement en het Ondernemersfonds dragen 
hieraan bij.

• Voor hotels in het lagere en middensegment maakt de PvdA uitbreiding mogelijk. Bij een 
goede internationale presentatie van Utrecht en een aantrekkelijke binnenstad hoort ook 
een goed, nieuw jeugdhostel in de binnenstad.

• De PvdA is voorstander van een experiment met gereguleerde wietteelt in de stad onder 
toeziend oog van de gemeente. Men verplicht de coffeeshops om bij deze gemeentelijke 
wietplantage hun voorraad af te nemen, waardoor tussenhandelaren de wind uit de zeilen 
wordt genomen.

Utrecht toegankelijk en 
aantrekkelijk houden voor 
bezoekers
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EEN AGENDA 
VOOR DE WIJKEN



Sinds jaar en dag gaan PvdA vrijwilligers, lokale en landelijke politici langs de deuren in de 
Utrechtse wijken en buurten. Zij luisteren naar de bewoners: naar hun wensen, situaties 
waar ze tegenaan lopen en zaken waarover ze meer of minder tevreden zijn. De gesprek-
ken met wijk- en belangenorganisaties geven ook een goed beeld van de manier waarop 
bewoners de Utrechtse buurten beleven. Al deze informatie vormt input voor de Buur-
tagenda’s, zoals beschreven in het hoofdstuk Wonen in leefbare buurten. De PvdA onder-
steunt deze agendapunten.

Over het algemeen zijn de bewoners tevreden over hun woonomgeving. De verscheiden-
heid in een buurt en de manier waarop de omgeving is ingericht, wordt meestal goed 
gewaardeerd. Maar er zijn altijd zaken die beter kunnen. De communicatie rond werk-
zaamheden van de gemeente bijvoorbeeld, of het gehoor geven aan wensen die alleen een 
bewoner kan benoemen. Sommige genoemde punten worden al behandeld in het verkie-
zingsprogramma voor de hele stad, zoals een beter beheer van de openbare ruimte en 
het blijven bestrijden van criminaliteit. Op wijk- of buurtniveau kunnen specifieke punten 
aangepakt worden. Voor de PvdA staat voorop dat elke Utrechtse buurt een Buurtagenda 
moet krijgen, die samen met bewoners wordt gemaakt op basis van de bestaande informa-
tie en huidige wensen. Voor bewoners, de gemeente en andere organisaties vormen deze 
agenda’s een leidraad voor de komende vier jaar. Zo maken we samen onze stad, de wijken 
en buurten echt leefbaar.

De afgelopen raadsperiode zijn er verschillende successen in deze wijk behaald. De ver-
keersoverlast in de Kanaalstraat heeft geleid tot passende (tijdelijke) maatregelen. Ook 
de aanpak onveiligheid Cartesiusweg ligt klaar en zal dit jaar worden uitgevoerd. Er zijn 
coffeeshops gesloten, waarmee de criminaliteit is afgenomen.

De belangrijkste aandachtspunten in de wijk West zijn verkeersproblematiek, het beheer 
van de openbare ruimte, criminaliteit en drugsoverlast. Daarnaast noemen bewoners 
overlast van jongeren in de avonduren.

• De PvdA ondersteunt de wijk bij het op de wijkagenda zetten van de volgende acties:Het 
realiseren van de knip Thomas à Kempis, op voorwaarde dat er geen sluipverkeer ontstaat 
richting Schepenbuurt. Waar mogelijk worden de binnenwegen autoluw gemaakt.

• De Kanaalstraat moet beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer en de service-
lijn, die in de plaats van de bus rijdt (dit is nu een pilot). Dit is nodig voor alle bewoners, 
niet alleen voor ouderen. De verkeersveiligheid van de Damstraat en de Kanaalstraat moet 
verbeterd worden.

• De PvdA houdt de ambitie om het Westplein (Kop van Lombok) te ondertunnelen, zodat 
de binnenstad en het stationsgebied met elkaar verbonden zijn. In de komende periode 
wordt onderzocht of de financiering geregeld kan worden.

• Ook voetgangers verdienen meer aandacht: ouderen en kinderen krijgen veiliger over-
steekmogelijkheden.

• De PvdA wil de slechte staat van woningen (met name in Halve Maan, het Spinozaplant-
soen en complex 507) aanpakken, net als de leegstand van panden rond de Cartesiusweg. 
Er is ruimte voor enkele nieuwe complexen voor (tijdelijke) huisvesting van studenten en 
starters (Cartesiusdriehoek, Thomas à Kempis Plantsoen, Ravellaan gebouw 1). Grotere 
gezinnen en (niet zelfstandige) ouderen moeten in de wijk kunnen blijven wonen.

• Bij het bestemmingsplan Cartesiusweg/Werkspoorkwartier wordt ruimte geboden aan 
creatieve bedrijvigheid. Ook wil de PvdA onderzoeken of de regelgeving aangepast kan 
worden, zodat er wonen en verblijven hier mogelijk wordt.

• Er moet meer aandacht besteed worden aan openbaar groen. Utrecht-West is een 
compacte en soms stenige wijk, met prachtige groene en blauwe plekken en veel mensen 
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die zich hieroor willen inzetten. Er is veel achterstallig onderhoud en discussies over Park 
Oog in Al, het Muntsluizengebied, het doortrekken van de bevaarbare Leidsche Rijn en 
het verbeteren van de oevers langs het Amsterdam-Rijnkanaal verlopen traag. Daar moet 
verandering in komen. De PvdA wil investeren in het onderhoud van deze plekken en het 
uitvoeren van het wijkgroenplan. Er is voortgang nodig in discussies.

• Overlast en verloedering van onder meer de Kanaalstraat en Damstraat moet worden 
tegengegaan. Om het beleid goed te kunnen uitvoeren, is ook handhaving nodig.   

• De welzijnsorganisatie moet beter samenwerken met creatieve ondernemers en bewo-
nersorganisaties. Het verdiepen en vernieuwen van participatie vraagt om andere werkwij-
zen en een actievere houding van de gemeente.

• In Utrecht-West zijn veel kleine ondernemers actief. Ook komen veel mensen met initia-
tieven voor bewonersbedrijven en andere werkprojecten. Samen met bewoners en onder-
nemers moeten een visie en actieplan ontwikkeld worden. 

• Onderzoek naar maatregelen die de luchtkwaliteit rond de Graadt van Roggenweg verbe-
teren.

De afgelopen raadsperiode is in Zuilen het multifunctionele Vorstelijk Complex geopend. 
Het Prins Bernhardplein en de directe omgeving zijn sterk opgeknapt. De PvdA wil het Vor-
stelijk Complex op een betaalbare en eenvoudige manier toegankelijk maken en houden 
voor buurtverenigingen en andere organisaties. De buurt heeft initiatieven ontwikkeld voor 
energiebesparing en het zelf opwekken van energie. De PvdA ondersteunt dit van harte.
Op initiatief van de PvdA is er stadsbreed vijf miljoen euro beschikbaar gekomen voor het 
oplossen van knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid. Veel van deze punten bevin-
den zich in Noordwest, bijvoorbeeld aan de As van Berlage. In samenspraak met bewoners 
worden deze knelpunten aangepakt.

De belangrijkste aandachtspunten van de buurt Noordwest zijn, net als in veel andere 
buurten, de verkeersproblematiek, het beheer van de openbare ruimte, criminaliteit en 
drugsoverlast. Meer groen in de openbare ruimte versterkt de wijk. Ook moeten voorzie-
ningen worden aangebracht voor kinderen en jongeren, die nu onvoldoende ruimte hebben 
om te spelen en soms voor overlast zorgen. Voor fietsers valt het nodige te verbeteren in 
Noordwest. De aanbevelingen uit het rapport van de Fietsersbond (2011) worden zoveel 
mogelijk uitgevoerd.

De PvdA ondersteunt de buurten bij het plaatsen van de volgende actiepunten op de 
Buurtagenda:

Ondiep

• In Ondiep zijn de afgelopen jaren veel nieuwe woningen gebouwd, waarin mensen met 
veel plezier wonen. Tegelijkertijd wachten te veel mensen in zeer slechte woningen te lang 
op duidelijkheid over sloop, nieuwbouw, renovatie of toekomstige huurprijzen. Met hoge 
prioriteit zullen de gemeente, corporaties en eventueel private partijen afspraken maken 
om deze situatie te verbeteren.
• Bewoners willen zelf een goed, aantrekkelijk programma kunnen maken in de theater-
zaal van de multifunctionele accommodatie De Speler. De gemeente zal dit stimuleren.

Pijlsweerd

• Bewoners vinden het Noordse Park in Pijlsweerd een prachtige plek in de stad. Het park 
wordt grotendeels met veel inzet door vrijwilligers onderhouden, maar ondersteuning door 
de gemeente blijft noodzakelijk.

Zuilen

• De veiligheid, leefbaarheid en levendigheid van de Amsterdamsestraatweg zijn de af-
gelopen jaren stukje bij beetje verbeterd, onder meer dankzij straatmanagement. Toch is 
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blijvende inzet noodzakelijk, zeker in deze economisch moeilijke tijden.

Er is afgelopen jaren al veel veranderd en verbeterd in Overvecht. Denk aan vernieuwde 
scholen, het centrum voor jeugd en gezin, het Trajectum College, nieuwbouw, renovatie en 
herontwikkeling. Het is allemaal nog niet af, maar er is een flinke stap gezet. Bewoners 
waarderen de wijk en willen het huidige niveau graag vasthouden. Toch valt er nog veel te 
verbeteren.

Inwoners van Overvecht willen dat er iets tegen de vervuiling in de buurt wordt gedaan. 
Ook moet het beheer van de openbare ruimte beter. Er is werkloosheid, criminaliteit, 
drugsoverlast en er zijn problemen met de jeugd. Veel inwoners zitten in de bijstand en/of 
hebben een taalachterstand. Grote gezinnen leven vaak in te kleine woningen, wat overlast 
met zich meebrengt – voor henzelf en omwonenden.

• Bewoners moeten meer betrokken worden bij hun wijk. Daarom is het belangrijk om 
ontmoetingsplekken (Doe Mee Centra) te behouden. Dit voorkomt ook sociaal isolement.
 
• Bewoners willen graag geïnformeerd worden over de aangepaste plannen en vervolg-
stappen als het om uitstel van renovatie gaat. Fatsoenlijk onderhoud blijft noodzakelijk. 
In complexen waar opwaardering uitgesteld wordt, zoals de THEMA-dreven, moet extra 
aandacht besteed worden aan sociaal beheer, het inzetten van Lokaal Maatwerk en het 
aanpakken van de openbare ruimte. 

• Voor het niet tot stand gebrachte Centrum Overvecht wordt samen met bewoners een 
alternatief ontwikkeld.

• Leegstaande bedrijvenruimte (zoals bij winkelcentrum De Klop) en leegstand in de plin-
ten van recente nieuwbouw is ongewenst. Samen met bewoners moeten plannen ontwik-
keld worden om dit tegen te gaan. 

• Er is behoefte aan een havo/vwo-school in Overvecht. De mogelijkheden hiervoor worden 
verkend.

• De verkeersveiligheid op de Neckardreef moet verbeterd worden. 

• De extra aandacht voor gezondheid, gezond leven en voldoende bewegen (sport in de 
wijk) laten duidelijk resultaten zien. De PvdA gaat door met deze aanpak, zodat resultaten 
geboekt blijven worden.

• De PvdA maakt zich sterk voor deze Buurtagenda van Overvecht voor de komende jaren.

In Noordoost is sprake van verkeersproblematiek en -overlast. Ook heeft de wijk last van 
vervuiling en is er onvoldoende beheer van de openbare ruimte, criminaliteit en drugs-
overlast. De verouderde woningen in de Staatsliedenbuurt en de sociale problemen vragen 
om een gezamenlijke inzet en investering. Voor de ouder wordende bewoner is er onvol-
doende woningaanbod. De PvdA zet zich in voor uitbreiding en verbetering van woningen 
voor senioren. Daarnaast wil de partij kleinschalige bedrijvigheid in nieuwe woonbuurten. 
Samen met de GG&GD en andere partners in de buurt moet ook alcohol- en drugsgebruik 
worden teruggedrongen. Vooral onder jongeren is dit een hardnekkig probleem. 

Overvecht
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In Oost kampen sommige buurten met verkeersproblematiek en vervuiling. Het beheer van 
de openbare ruimte gaat achteruit en er is criminaliteit en drugsoverlast. Er zal daarom 
strenger gehandhaafd worden op veiligheid.

De PvdA herkent en ondersteunt de volgende punten die in de wijk spelen:
• Voorop staat het terugdringen van de verkeersdrukte. Er moeten groene golven worden 
aangelegd voor verkeer dat de stad uit gaat. De gemeente denkt na over de invulling van 
het gebied rond de A27/A28, samen met Utrecht Science Park en ondernemers van Rijns-
weerd. 

• De Uithof en zorgcentra als Swellengrebel en het Diaconessenhuis moeten beter bereik-
baar worden met het openbaar vervoer.

• De detailhandelgebieden in Oost, die er van oudsher zijn, zoals de Nachtegaalstraat, de 
Reigerstraat, de Jan van Scorelstraat, en de Adriaan van Ostadelaan, moeten aantrekkelijk 
blijven. 

• Een goede bereikbaarheid per fiets vereist de nodige aandacht: fietsroutes (onder meer 
de route tussen het centrum en de Uithof) moeten verbeterd worden.

• Er wonen veel ouderen in Oost, dus er zijn voldoende ouderenvoorzieningen nodig. 

De Uithof
• Vanwege verschillende ontwikkelingen is er een grote toename van personen- en auto-
verkeer rondom de Uithof. Het Utrecht Science Park kent slechts twee in- en uitvalswe-
gen, waardoor het lastig is om in en uit het Park te komen. Om het Park in de toekomst 
beter bereikbaar en leefbaar te houden, zijn visie en maatregelen nodig. Voor bedrijven en 
kennisinstellingen die zich in dit gebied willen vestigen, is bereikbaarheid een belangrijke 
factor. 

• Elektrische fietsen, betere fietsroutes, bereikbaarheid op de fiets en transferia vereisen 
de nodige aandacht.

• Het realiseren van voldoende voorzieningen voor bewoners en werknemers op de Uithof

De binnenstad wordt vaak gezien als ‘zelfredzame’ buurt, waar het gemeentebestuur nau-
welijks een rol speelt. Het gevaar hiervan is dat vastgoedontwikkelaars, winkeliers en ho-
reca de dienst gaan uitmaken. De gemeente hoort in zo’n situatie duidelijk te laten zien dat 
ze opkomt voor de belangen van bewoners. Bewoners en ondernemers in de binnenstad 
verwachten een kwalitatief goede openbare ruimte, die bijdraagt aan een goede beleving 
van de stad en een aantrekkelijk verblijfsklimaat voor bezoekers en bewoners. Winkels, 
culturele instellingen en onderwijs moeten ook vitaal blijven.

De gemeente verwacht een actievere rol en meer betrokkenheid van bewoners en onder-
nemers. Zij verwachten op hun beurt dat de gemeente hen proactief informeert. Daarom 
worden bewoners en ondernemers betrokken bij het uitwerken van plannen. Dat komt de 
kwaliteit van de openbare ruimte en zelfbeheer ten goede. De gemeente kan zo ook net-
werken in de wijk opbouwen. 

De binnenstad kampt met verkeersproblematiek, vervuiling en onvoldoende beheer van de 
openbare ruimte. Hoewel er energie wordt gestoken in het bestrijden van de criminaliteit 
en drugsoverlast, vragen deze onderwerpen nog steeds volop aandacht. 

• Voetgangers en fietsers moeten prioriteit krijgen: de oude binnenstad moet zoveel mo-
gelijk autoluw worden gemaakt door alleen bestemmings- en bevoorradingsverkeer toe te 
staan, dat schoon en licht is. Voetgangers moeten meer ruimte krijgen: obstakels, ver-
keersborden en uitstallingen moeten opgeschoond worden. Hinderlijke uitstallingen, ter-
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De Uithof
Rijnsweerd-Zuid
Rijnsweerd-Noord
Galgenwaard
Maarschalkerweerd
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rassen en fietsen in het wandelgebied moeten aangepakt worden. Aansluitende looproutes 
van het stationsgebied naar de oude stad maken Utrecht aantrekkelijker, net als logische 
looproutes in de oude binnenstad.

• De veiligheidsaanpak in de Breedstraatbuurt en het Stationsgebied moet worden voort-
gezet door de activiteiten van de samenwerkende organisaties goed te regisseren. De 
overlast van opvangvoorzieningen in de zuidelijke binnenstad moet verminderd worden.

• De lokale economie kan meer afgestemd worden op het wonen in en het bezoeken van 
de oude binnenstad. De PvdA wil het cultuurhistorische Museumkwartier daarom verder 
ontwikkelen door het vergroten van het wandel- en fietsgebied, met meer horeca. De Ou-
degracht profileert zich als voorbeeld van de belangrijkste middeleeuwse binnenhaven in 
Europa. Dit deel van de Oudegracht wordt autovrij gemaakt. Vergunninghouders zouden ter 
compensatie een vergunninghouderplek kunnen krijgen in de Strosteeg-parkeergarage.

• De verblijfskwaliteit en de economische functie van de Mariaplaats kan verbeterd worden 
door de openbare ruimte te herinrichten en door het plein aan te sluiten op het vernieuwde 
Stationsgebied, het autoluwe museumkwartier en het voetgangersgebied in de binnenstad.

Een fors deel van de buurt Zuid is inmiddels herbouwd. Mensen vinden het weer een 
plezier om in een buurt als Hoograven te wonen. De PvdA wil er dan ook voor zorgen dat 
iedereen met plezier werkt en woont in Zuid.

In Zuid wordt het beheer van de openbare ruimte als onvoldoende ervaren. Dat moet ver-
beterd worden. De kracht van deze wijk is dat mensen zich erg betrokken voelen en er veel 
zelfwerkzaamheid is. Daar kan nog meer gebruik van worden gemaakt. Hierin is samen-
werking met de gemeente van essentieel belang.

Er is steeds meer aandacht nodig voor jongeren in de buurt. Het vernieuwend welzijn moet 
hier rekening mee houden en de nodige ondersteuning bieden. Voor de ‘oudere’ jeugd 
moeten meer activiteiten beschikbaar worden; jonge kinderen moeten meer en betere 
speelmogelijkheden krijgen.

• De PvdA wil er samen met bewoners voor zorgen dat het openbaar vervoer hen voldoen-
de kan bereiken. Herstel van de oude lijnen zal dan ook goed onderzocht moeten worden. 
Dat geldt ook voor de mogelijkheden om met het openbaar vervoer publieke ruimtes te 
bereiken.

• Faciliteiten als De Musketon en Rotsoord moeten open kunnen blijven. Een goede verde-
ling van faciliteiten binnen de gehele wijk Zuid is daarbij het uitgangspunt. 

• Er wordt veel gesport in Zuid. Waar nodig komen er extra sportaccommodaties. Meer 
samenwerking tussen sportverenigingen vergroot het gebruik van de sportvelden en ver-
betert de sportcultuur van de buurt. Het is noodzakelijk dat de gemeente een stimulerende 
rol vervult.

De PvdA staat voor de volgende punten:
• Investeren in jeugd uit kansarme gezinnen is noodzakelijk. Investeren in leren, werken 
en de wijkeconomie. De kwetsbare situatie van gezinnen in bepaalde buurten en straten 
vereisen een nog meer gezamenlijke inzet van professionals. Ook moet de eigen kracht 
van bewoners worden gestimuleerd.

• De gemeente zorgt ervoor dat de veranderingen rond het stationsgebied en de ontwikke-
ling van Utrecht Zuidwest met elkaar samenhangen. De wijk mag door het stationsgebied 
niet per fiets of openbaar vervoer ‘afgesneden’ worden van de binnenstad.

Zuid 
Hoograven
Lunetten
Rotsoord 
Tolsteeg
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Transwijk
Rivierenwijk 
Dichterswijk
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• Huizen binnen de sociale huursector moeten beter worden geïsoleerd. Illegale situaties 
moeten worden tegengegaan in verband met de splitsing van woningen.

• Het openbaar vervoer van en naar het centraal station moet goed worden ingepast bin-
nen de buurten.

• Voor jeugd en ouderen zijn meer recreatiemogelijkheden nodig. 

Kanaleneiland
• Toezicht & Handhaving moeten zichtbaar aanwezig zijn in Kanaleneiland. Daarnaast 
moet overlast op straat worden aangepakt in Kanaleneiland en Rivierenwijk.

• Er is inzet van bewoners nodig om de openbare ruimte zelf te kunnen beheren, onder an-
dere om overlast van ongedierte te voorkomen. Ook moet er meer groen in de wijk komen. 
De gemeente moet hierbij ondersteuning bieden. 

• Als het om jonge kinderen gaat, is investeren in talent erg belangrijk. Ouders kunnen 
hier meer bij betrokken worden. Voorzieningen als het Jongerencultuurhuis en het 3-Ge-
neratiecentrum moeten blijven bestaan. 

• De uitvoering van nieuwbouw en renovatie mag niet stil komen te liggen. 

• Er is behoefte aan een laagdrempelige voorziening voor ouderen, zoals een dienstencen-
trum.

• Jeugdwerkloosheid moet worden teruggedrongen.

• Om de verkeersveiligheid te garanderen, moeten automobilisten die te hard rijden (bij-
voorbeeld op oversteekplaatsen) worden aangepakt.

• Een ander probleem is zwerfafval door scholieren veroorzaakt op de zogenoemde 
‘snoeproute’. Ook is er vandalisme en veroorzaken jongeren regelmatig overlast in Park 
Transwijk. 

• In deze buurt is aandacht nodig voor parkeerdruk, verkeersgedrag en verkeersveiligheid. 

• Er is te weinig ruimte voor kinderen: ze spelen op straat, wat soms tot spanning en 
overlast leidt. Daarom zijn meer voorzieningen nodig voor jongeren (12-14 jaar). De buurt 
maakt zich zorgen over het splitsen van woningen. 

• Er moet meer parkeergelegenheid gecreëerd worden voor de bewoners in Rivierenwijk. 

• In Rivierenwijk zou een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw welkom zijn.

• Er staat veel druk op leefbaarheid en verkeersveiligheid in Dichterswijk. Parkeren en 
verkeersprojecten zijn dan ook belangrijke aandachtspunten. Grote ontwikkelingen op het 
gebied van infrastructuur sluiten de buurt in. Net als in Rivierenwijk maken bewoners zich 
hier zorgen over het splitsen van woningen. 
• Ook het milieu is een belangrijk thema: buurtbewoners willen een betere geluids- en 
luchtkwaliteit. 

• Dit gebied kan aantrekkelijker gemaakt worden voor bedrijven, bijvoorbeeld door par-
keermogelijkheden en de bereikbaarheid te verbeteren. Het Keurmerk Veilig Ondernemen 
moet blijven bestaan. Niet alleen de bedrijfsomgeving, maar ook de leefomgeving moet 
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Woonboulevard:

P. 33  -  Een agenda  voor de wijken



worden verbeterd. De herontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouwen moet worden voort-
gezet. De gezamenlijke gebiedsaanpak Meer Merwede maakt van het distributiegebied 
Merwedekanaalzone een woon-, werk- en recreatiegebied in Kanaleneiland.

Leidsche Rijn is een stadsdeel ter grootte van Delft of Leeuwarden. De basisvoorzieningen 
moeten passen bij die grootte. Om prettig te kunnen wonen en werken moet het gebrek 
aan voorzieningen worden opgelost. De PvdA ondersteunt dit van harte.

• In de eerste plaats zijn winkels, horeca, uitgaansgelegenheden, ontmoetingsplekken, 
een bioscoop, passende bedrijfsruimten en de verdere ontwikkeling van het centrum van 
Leidsche Rijn nodig. Door de crisis is niet alles mogelijk, wat belemmerend werkt. 

• De bouw van Leidsche Rijn Centrum is gelukkig een feit, maar het stadsdeel wil vanuit 
het nu denken: misschien zijn aanpassingen mogelijk. De gemeente moet hierover mee-
denken.

• Tempo maken is belangrijk, net als het omgaan met tijdelijke situaties: rotondes moeten 
ook nu veilig zijn en braakliggende terreinen kunnen ook nu een functie krijgen. Er zijn 
daarom tijdelijke bestemmingsplannen nodig, bijvoorbeeld voor moestuintjes. Hoewel niet 
alle gronden eigendom van de gemeente zijn, moet de gemeente wel meedenken, ruimte 
geven en flexibeler zijn. 

• In Leidsche Rijn bestaan problemen rond verkeersveiligheid en het beheer van de 
openbare ruimte. Doordat de buurt groeit, neemt ook de jeugdproblematiek toe. Er zijn 
gelukkig al veel mensen met eigen initiatieven. Bewoners vinden het geen probleem om 
over oplossingen na te denken, zolang de gemeente maar betrokken blijft en op een goede 
manier met hen communiceert. Een voorbeeld is het initiatief (een pilot) om het beheer 
en de programmering van het Máximapark in handen te geven van een zogenoemd ‘park-
partnership’. In zo’n constructie kunnen mensen en middelen worden gemobiliseerd en 
efficiënt worden ingezet voor duurzaam beheer. Zo ontstaat een publiek-private samen-
werking: de gemeente stelt kaders en een private organisatie zorgt voor de uitvoering van 
beheer, programmering en financiering.

• Leidsche Rijn is nu achttien jaar en volwassen. Er moeten nog ruim 11.000 nieuwe 
woningen en kantoren vierkanten meters worden gerealiseerd. Zodra dat is gebeurd, kan 
het projectbureau Leidsche Rijn worden geïntegreerd in de bestaande organisatie, onder 
andere in het wijkbureau. Stadsontwikkeling kan dan via de reguliere weg verder werken. 
Veel kan worden opgepakt via het wijkgericht werken.

• Er komen steeds meer jongeren in de Leidsche Rijn. Door nu al hierop te anticiperen 
kunnen later problemen worden voorkomen. 

• Vleuten-De Meern heeft last van verkeersproblemen en -overlast, vervuiling en onvol-
doende beheer van de openbare ruimte. Dat betekent dat er een Verkeersveiligheidsplan 
voor de kern Vleuten moet komen. 

• Te vaak zijn er ingrepen in de openbare ruimte en infrastructuur, waaruit blijkt dat amb-
tenaren niet genoeg op de hoogte zijn van de situatie ter plaatse. Zij moeten dicht bij de 
bewoners opereren. 

• Er is onvoldoende aandacht voor de aanpak van het centrum van De Meern (Mereveld-
plein, het hart van De Meern) en verkeer en leefbaarheid. De afgelopen twintig jaar is er 
te weinig gebeurd. Een van de wethouders moet als projectwethouder verantwoordelijk 
worden voor de doorontwikkeling van De Meern. 

• De capaciteit van het primair onderwijs blijkt maar net toereikend te zijn. Voor een grote 
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groep twaalf- tot achttienjarigen komen in de collegeperiode 2014-2018 voorzieningen 
beschikbaar op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en recreatie. Zulke voorzieningen 
voor deze groep blijven nu achter, met overlast tot gevolg.

• In de buurt van parken en recreatiegebieden moeten goede parkeerplaatsen aangelegd 
worden, inclusief bijbehorende bewegwijzering vanaf de hoofdroutes. 

• In de wijk is een groot tekort aan levensloopbestendige woningen. Uit gesprekken met 
ouderen moeten behoeften op het gebied van wonen, welzijn en zorg naar voren komen. 

• Het kost de politie te veel tijd om vanuit de stad naar Vleuten-De Meern te komen. Om 
criminaliteit efficiënt aan te pakken, moet het politiebureau in de buurt 24 uur per dag 
geopend zijn. 

• Doordat er geen geluidswal is langs de tienbaans A2 bij de Haarrijnse Plas, weerkaatst 
het verkeersgeluid tegen de hoge geluidswal van Maarssenbroek de wijk in. Ook de wijk 
Haarzicht heeft hier veel last van: maximaal toelaatbare geluidsniveaus worden nu al over-
schreden. Dit brengt een gezondheidsrisico met zich mee. De aanleg van een geluidswal is 
dus noodzakelijk.
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