
Vz, bij hun afscheidsspeeches richten vertrekkende raadsleden nog wel eens een 

stichtelijk woord tot hen die het stokje overnemen. Nou, laat ik die gelegenheid dan 

ook maar te baat nemen. Vier minuten heb ik daarvoor. Ondanks dat ik zelden mijn 

spreektijd heb opgemaakt, hoop ik dat die tijd genoeg is vandaag. En zo niet, dan 

doe ik aanspraak op de egalisatiereserve die ik in de loop van de jaren hier heb 

opgebouwd. U mag uw veto uitspreken om half twaalf vanavond.  

 

Bob Ruers, het eerste raadslid ooit voor de SP in Utrecht, is op een zonnige lentedag 

een keer de terrassen hiertegenover langsgegaan met vraag of iemand een idee had 

waar ze het in deze zaal over hadden op dat moment. Glazige blikken vielen hem ten 

deel.  

 

Vz, “Gun ons de wijsheid van uw bewoners. Laat deze raad hun vragen horen en 

hun ware spreekbuis zijn.” Uit ‘het Nieuw Utrechts ambtsgedicht’ van Ingmar Heytze, 

prominent aanwezig op deze etage van het stadhuis. “En, is dat een beetje gelukt in 

die 16 jaar?”, vroeg iemand me van de week. Vz, ik moest bij die vraag meteen 

denken aan de 18,2% opkomst bij het stembureau Bangkokdreef bij de 

raadsverkiezingen. Maar ook aan de interruptie die Kees van Kooten, in de huid van 

Jacobse van de Tegenpartij ooit uitsprak, met excuses voor mijn Haags: “Wat de 

geachte afgevaardigde daar zegt, is gelul van een dronken aardbei en daarom 

vragen wij, van de Tegenpartij, of de geachte afgevaardigde zijn muil wil houden.” 

 

Vz, in mijn fractie ga ik door het leven als ‘taalnazi’. Ik kon het daarom niet laten mijn 

tijd als raadslid af te sluiten met een aantal citaten die ik in die 16 jaar heb horen 

langskomen, met mijn ergste jeukwoorden erin. Wie de schoen past, trekke hem aan. 

Ik noem geen namen. Grondhouding, om te beginnen en ja, mits.  

 

D66 
Betekent dit een positieve grondhouding met een "ja, mits"-insteek, zoals wordt 
uitgeademd door de rest van het kader en het voorstel? 
 

Student & Starter 
“dat een proactieve ja, tenzij" houding burgerinitiatieven meer kan ondersteunen in 
plaats van een 'nee, mits' houding; 

PvdA 
denkt dat een ‘ja, mits-houding’ nodig is in plaats van een ‘nee, tenzij-houding’.  

D66 
Overigens is de uitdrukking "ja, mits en nee, tenzij". "Ja tenzij" is een beetje gek. 
 

VVD 
Hij ziet graag de overheid handelen vanuit een “ja, mits”-houding. Daarbij wordt 
“de mits” niet met een vergrootglas gezocht.  
 
VVD 
Hij licht toe dat het voor zijn fractie wel van belang is te weten met 
welke grondhouding het college hierin zit; gaat het om een brede verkenning naar 
de voor- en nadelen van de componentenmethode en dat de raad ook inzicht kan 



krijgen in wat het betekent voor de dagelijkse Utrechtse praktijk, of gaat de 
wethouder opnieuw opschrijven waarom nu gekozen is voor de totaalmethode en 
blijft alles bij het oude? 
 
Entameren 
SBU 
Al eerder heeft zijn fractie bij motie 2017/199 het Utrechts college verzocht om een 
onderzoek te entameren naar de vestiging van een integraal kindcentrum in 
Leidsche Rijncentrum  
 

PvdA 
Hij vraagt waarom de auditoren die discussie weer willen entameren.  
 
D66 wacht met veel belangstelling de brief van de wethouder af en hoopt dat hij in 
het gesprek met het UCK alle punten kan meenemen en dat hij het gesprek op zeer 
korte termijn zal entameren. 
 
S&S 
Stadsgesprekken die alleen te entameren zijn vanuit de gemeente, beantwoorden 
mogelijk niet helemaal aan de noemer. 
 

PvdA 
Als ik zou hebben geweten wat ik allemaal zou entameren met mijn onschuldige 
voorstel voor fractieberaad. 
 
Bruisend en meer  
SPVE Jaarbeurspleingebouw 
“Zuiver in de morfologische uitwerking. Robuust maar toch uitnodigend, warm en 
tactiel” Tactiel betekent ‘door aanraking tastbaar’ Vz, dit gaat om een gebouw met 
een voetafdruk van 80 bij 140 meter. 
 

D66 
De heer…zegt dat het nieuwe markante gezichtsbepalende gebouw 
een bruisend gebouw moet worden met ruimte voor inspiratie, maak, cultuur en 
vertier.  
 

Student & Starter 
Er is veel groen en er zijn bruisende tentjes. In één van de 
appartementencomplexen waarop verticaal groen is aangebracht, bevindt zich een 
heuse black box waar bezoekers in- en uitstromen om zich te vermaken. 
 
Van het Werkspoorkwartier wil D66 een regelluwe zone en een bruisend stadsdeel 
maken met een functiemix van cultuur, creatieve industrie en horeca en een bottom-
up aanpak.  

 

GroenLinks 
Op een mooie startbijeenkomst hebben wij zelf kunnen ervaren dat hiervoor al 
tientallen bruisende ideeën zijn ingekomen. Het feest wordt nog groter, want de 
wethouder heeft ons verzekerd dat wij binnen de begroting blijven. 



 

D66 
Niet meteen, maar een bruisende stad krijgt haar bubbels van de rafelranden. 

D66 
Van dit soort initiatieven krijgt een bruisende stad haar bubbels.  
 
Reuring 

Student & Starter 
De ontmoeting levert vaak meer reuring op en kabaal dan wat studenten doorgaans 
prettig vinden wanneer zij in rust bezig willen zijn met hun studie. Het kan soms wel. 
Ook daar gaat het om de puzzel per situatie. 
 

Wethouder 
Ik kom bij Student & Starter, met amendement 56, Rust, Reuring en Return. Ik vind 
dat heel leuk. 
 

GroenLinks 
We hebben heel even getwijfeld, maar dit was vooral omdat de constateringen en 
overwegingen heel erg van de reuring uitgaan. Het dictum geeft echter een mooi 
evenwicht tussen rust en reuring,  
 

PvdA 

Zij mist de technologische en de sociale in het geval in de stad reuring zou zijn. Als 

uitzondering op de hoofdregel “nee, tenzij” 

In het kader van de beperkte spreektijd laat ik het even hierbij. Ik sla – met tegenzin – 
het woord stakeholders over. Zoek eens op Ureka en u zult zien dat dit woord alleen 
wordt gebruikt als het gaat om ontwikkelaars, beleggers, bedrijven en grote 
instellingen. Als het om bewoners of bewonersgroepen gaat dan is het Nederlands 
ineens weer in zwang. Belanghebbenden, bewoners, omwonenden. De mensen.  
 
Is de SP dan zonder zonden? Ik heb steeds geprobeerd het gelul van een dronken 
aardbei zoveel mogelijk uit te bannen in mijn fractie, maar zonder erg lang te zoeken 
kwam ik toch al twee keer ‘lex silencio positivo’ tegen, afkomstig uit mijn club. 
Excuses aan die 81,8% van stembureau Bangkokdreef die niet kwamen opdagen. 
 
Vz, met terugwerkende kracht begrijp ik de glazige blikken die Bob Ruers op de 
terrassen ten deel vielen volkomen. Doe er uw voordeel mee. Het houdt niet op, niet 
vanzelf. Dit afscheid is slechts ten dele een afscheid. In mijn nieuwe rol als 
fractiemedewerker van de SP zal ik u in de gaten blijven houden. U bent 
gewaarschuwd. Blijft u van uw kant ons ook vooral confronteren als er lulkoek wordt 
uitgekraamd. Het ga u allen goed. 
 
 
 


