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ZORG 

 MANTELZORG 
Het landelijke beleid zet sterk in op mantelzorg. Om dit te belonen is er een 
mantelzorgerscompliment. Deze bereikt echter te weinig mensen is en is een 
te lage waardering voor de zware taak van mantelzorg. De gemeente zorgt 
daarom voor een mantelzorgtoeslag. Het kortingtarief voor parkeren door 
mantelzorgers wordt zo mogelijk omgezet in een gratis vergunning. 

 ZORG GEEN MARKT  

De zorg is een voorziening van algemeen belang en moet gegarandeerd 
kwalitatief uitstekend en toegankelijk zijn voor iedereen. Daarnaast is het 
moreel verwerpelijk om winst te maken over het lijden van mensen, en om 
zorg te onderwerpen aan alle perverse prikkels die onlosmakelijke bij winst 
maken komen kijken. De gemeente heeft hier in beperkte mate invloed op, 
maar gaat wel zelf weer de thuiszorg verzorgen in plaats van de commerciële 
bedrijven die dit nu doen. 

 MENSELIJKE OUDERENZORG - STOP SLUITING VERPLEEGHUIZEN 
De ouderenzorg wordt langzaam aan steeds verder uitgekleed, niet zelden 
leidend tot mensonwaardige omstandigheden. De SP vindt dat iedereen 
gelijkwaardig is, en ouderen hebben daarom ook evenveel recht op een goed 
en bevredigend bestaan als eenieder. Als stap in de goede richting gaat de 
gemeente daarom verdere sluitingen van verpleeghuizen tegen. 

 GOEDE JEUGDTANDZORG 
Landelijk gaat 1 op 5 kinderen niet voor controle naar de tandarts. In 
Overvecht is dit 1 op 3. Wij vinden dat onverteerbaar. Een goed gebit is een 
belangrijk onderdeel van een goede gezondheid, en dat begint bij goede 
tandartszorg voor de jeugd: preventie van tandproblemen is belangrijk vanaf 
de eerste tand. Daarom komt er goede en langdurig voortgezette voorlichting 
aan kinderen en verzorgers door tandartsen of mondhygiënisten op 
consultatiebureaus, scholen en tandartspraktijken. Daarnaast regelt de 
gemeente gratis vervoer naar de tandartspraktijk met schoolbusjes en/of een 
mobiele tandartspraktijk of schooltandarts. 
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WERK EN INKOMEN 

 U-PAS GOED VOOR IEDEREEN 
Cultuur, beweging, en sport horen bij een goed en gezond leven. Omdat alle 
Utrechters de mogelijkheid moeten hebben om te kunnen participeren wordt 
de U-pas gratis beschikbaar gesteld voor iedereen met een inkomen van 125% 
van het sociaal minimum. Utrechters boven dit inkomen kunnen ook gebruik 
maken van de U-pas, maar betalen daar een inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage voor. Op deze manier kunnen alle Utrechters gebruik maken van de 
kortingen die de U-pas geeft. De minst vermogenden krijgen, net als nu, ook 
een te besteden budget. 

 GEEN SOLLICITATIEDWANG BIJSTAND VOOR WERKWILLIGEN 
Langdurig werklozen met weinig uitzicht op werk worden toch gedwongen te 
solliciteren. Dit is een verspilling van hun tijd, en ondermijnt hun 
zelfvertrouwen door de constante afwijzingen. Dit is een mensonwaardig 
beleid, en de gemeente gaat hiervoor in plaats maatwerk leveren. De 
gemeente houdt de groep bijstandsgerechtigden structureel in beeld zodat er 
kan worden ingeschat welke interventie voor welke persoon het meest nuttig 
is. Alleen mensen die wel kunnen werken maar aantoonbaar te weinig initiatief 
nemen krijgen een sollicitatieplicht opgelegd. 

 MAATWERK RE-INTEGRATIE VOOR DE HELE BIJSTAND 

Re-integratie van werklozen in de arbeidsmarkt is meestal nuttig voor zowel 

het welzijn van de betreffende persoon als voor de samenleving als geheel. 

Daarom maakt de gemeente re-integratie mogelijk voor alle 

bijstandsgerechtigden die willen en kunnen werken.Om re-integratie zo goed 

mogelijk te laten verlopen is echter maatwerk nodig. Bij het starten hiervan 

neemt de gemeente daarom een uitgebreide intake af waarbij zorgvuldig 

wordt bekeken welke vorm van re-integratie het meest geschikt is. Tot slot 

houdt de gemeente zicht op de effectiviteit van alle integratiemiddelen, en 

stopt ze met diegene die niet effectief blijken. 
 

 GEEN TEGENPRESTATIE BIJSTAND 

De bijstand is geen gift, maar een compensatie voor het feit dat er voor is 

gekozen de samenleving zo in te richten dat sommige mensen geen baan 

kunnen hebben. Er is daarom ook geen enkele grond om een tegenprestatie te 

verlangen voor de bijstand. Daarnaast komt een tegenprestatie voor de 

bijstand in de praktijk neer op werken voor minder dan het minimumloon, wat 
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niet alleen juridisch gezien dubieus is, maar bovenal een aantasting van de 

menselijke waardigheid. De gemeente stelt daarom geen tegenprestatie in 

voor de bijstand. 
 

 AANPAK BEWUSTE FRAUDE 

Om het maatschappelijke draagvlak voor de bijstand te behouden is het 

belangrijk dat mensen die bewust fraude plegen met de bijstand hard worden 

aangepakt. 
 

 VOLDOENDE SOCIALE WERKPLAATSEN 

De zingeving die werk kan bieden moet beschikbaar zijn voor zoveel mogelijk 

Utrechters. Dit geldt ook voor die Utrechters die door beperkingen geen plek 

op de commerciële arbeidsmarkt wordt geboden. De gemeente creëert 

daarom zo snel mogelijk een afdoende hoeveelheid duurzame beschutte 

werkplekken. 
 

 VERSTERK AANPAK PROBLEMATISCHE SCHULDEN 

Problematische schulden zijn een bron van stress en armoede. Buurtteams 

moeten dit probleem oppakken, maar beschikken vaak over onvoldoende 

specialistische kennis. De buurtteams moeten daarom worden aangevuld met 

(vrijwillige) specialisten in schuldhulpverlening. 
 

Daarnaast is er binnen de schuldhulpverlening onvoldoende aandacht en 

begrip voor beperkingen, laaggeletterdheid en taalbarrières, en de 

psychologische druk die schulden met zich mee brengen. Dit staat een goede 

dienstverlening in de weg en leidt soms tot schrijnende situaties. De gemeente 

zet zich daarom in voor goede scholing van schuldhulpverleners en faciliteert 

vrijwilligersorganisaties. Daarnaast worden ook jongeren met problematische 

schulden begeleid. 

 

WONEN 

 MEER SOCIALE EN MIDDELDURE HUURWONINGEN 

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woonruimte in de stad. Om dat in 

te lopen moeten er de komende vier jaar 5000 sociale huurwoningen worden 

bijgebouwd en 5000 woningen voor de middeninkomens. 
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 VOLDOENDE BOUWLOCATIES SOCIALE HUUR 

De gemeente zorgt voor voldoende locaties voor de bouw van sociale huur, 

maar ook in private bouwprojecten wordt een substantieel deel sociale huur 

gebouwd. De gemeente zet hiervoor alle bestaande wettelijke mogelijkheden 

in. 
 

 30% SOCIALE HUUR DOOR CORPORATIES BIJ NIEUWBOUW 

De gemeente grijpt het aanbod van de wooncorporaties om 30% sociale huur 

te realiseren in nieuwbouwgebieden dan ook met beide handen aan. 
 

 SOCIALE HUUR TERUG BIJ VERKOOP OF LIBERALISATIE 

Voor elke verkochte of geliberaliseerde sociale huurwoning komt er minstens 

anderhalve terug. 
 

 BLIJVENDE HUURREGULERING MIDDENINKOMENS 

De regulering van de huren voor de middengroepen wordt onverkort 

voortgezet. 
 

 BLIJVENDE HUURMATIGING VOOR LAGE INKOMENS 

Het beleid van huurmatiging wordt voorgezet en het proefproject voor 

huurverlaging voor U-pashouders omgezet in een blijvende regeling. 
 

 OOK BETAALBARE HUUR IN POPULAIRE WIJKEN 

Utrecht is van alle Utrechters, en alle Utrechters zijn gelijk. Het is dan ook niet 

wenselijk dat wonen in bepaalde wijken alleen nog maar weggelegd is voor de 

meest vermogende Utrechters. De gemeente zet zich daarom in voor het 

behoud van voldoende betaalbare huurwoningen, ook in de Binnenstad en 

populaire woonwijken. 
 

 AANPAK HUISJESMELKERIJ 

Het gebrek aan studentenkamers zorgt voor onbetaalbare huren en kamers 

van een onbehoorlijk slechte kwaliteit. Daarnaast werkt dit huisjesmelkerij in 

de hand, omdat studenten toch geen keus hebben. Om kwalitatief acceptabele 

kamers tegen betaalbare huren te garanderen scherpt de gemeente de regels 

voor kamerverhuur aan en versterkt de controle op de naleving hiervan. Het 

uitstekend functionerende Huurteam wordt zo nodig versterkt. 
 

 RENOVATIES IN BEWOONDE STAAT 

Renovaties zijn belangrijk om de woningvoorraad kwalitatief op peil te houden. 

Te vaak worden deze echter in bewoonde toestand uitgevoerd waardoor 



6 
  

bewoners soms maandenlang in onmenselijke situaties moeten leven. Om dit 

tegen te gaan zorgt de gemeente voor betere afspraken rond renovaties in 

bewoonde toestand.  
 

 VERSTERK HUURDERSBELANGEN 

Het is van het grootste belang dat woningcorporaties constant worden 

gedwongen bezig te zijn met de belangen van hun huurders. De gemeente 

zorgt er daarom voor dat de Huurdersvertegenwoordigingen van de 

wooncorporaties worden versterkt en geschoold.  
 

 SCHRAP ONTWIKKELING KANTOORLOCATIES 

Er is een overschot aan kantoren in Utrecht, terwijl er te weinig betaalbare 

woningen en studentenkamers zijn. De gemeente haakt daarom in bij het 

toekomstige beleid van de Provincie om nog te ontwikkelen kantoorlocaties te 

schappen en ervoor te zorgen dat er op die locaties extra sociale huur en 

studenten- en starterswoningen worden gebouwd. 
 

 VOORKOM HUISUITZETTING 

Nog te vaak komt het voor dat huurachterstanden leiden tot huisuitzetting. Dit 

zijn altijd schrijnende situaties voor mensen en gezinnen die het juist al zeer 

moeilijk hebben. De gemeente zet daarom samen met de wooncorporaties 

alles op alles om uitzettingen te voorkomen door vroegtijdige signaleren en 

sanering van problematische schulden. 
 

 TOEGANKELIJKHEID BEZOEKERS 

Utrecht moet voor iedereen goed bezoekbaar zijn, ook voor mensen met een 

beperking, en dat geldt ook voor de woningen in Utrecht. De gemeente spreekt 

daarom af met ontwikkelaars en bouwers dat alle nieuwe gebouwen en 

woningen bezoekbaar zijn voor mensen met een beperking. 
 

 BEVRIES TIJDELIJKE HUUR IN SLOOPCOMPLEXEN 

De huur van bewoners van sloopcomplexen mag niet worden verhoogd. Dit 

geldt tot nu toe niet voor tijdelijke huurders. Dit is oneerlijk en leidt tot 

ongelijkheid.  De huurbevriezing die voor zittende huurders geldt, wordt 

daarom ook voor tijdelijke huurders van toepassing. Dit fungeert ook als 

prikkel voor eigenaren van sloopcomplexen om niet eeuwig te wachten met 

slopen. 
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 SCHAF LOTING AF 

Loting van sociale huurwoningen geeft mensen met weinig inschrijftijd kans op 

een woning. Echter is dit niet eerlijk voor mensen die soms al wel tien jaar 

wachten op een woning, bij wie die kans wordt afgepakt. De oplossing voor de 

lange wachtlijsten is meer sociale huurwoningen. Het verloten van sociale 

huurwoningen wordt daarom gestopt. 

 

ONDERWIJS 

 EVENWICHTIGE VERDELING LEERLINGEN BASISONDERWIJS 

Om een evenwichtige verdeling van leerlingen over de Utrechtse basisscholen 

te garanderen, ervoor te zorgen dat deze een goede afspiegeling vormen van 

de samenleven, het ontstaan van witte en zwarte scholen tegen te gaan en 

achterstanden onder kinderen te bestrijden komt er een centraal 

inschrijfsysteem. Plaatsing op een school wordt gebaseerd op de voorkeur van 

de ouders, de reisafstand naar de school, en de verdeling van leerlingen met 

en zonder taal- of leerachterstand. 
 

 SCHOOLZWEMMEN VOOR ÁLLE KINDEREN 

Door recente incidenten is weer gebleken dat zwemvaardigheid onder 

kinderen van groot belang is. Niet alle ouders hebben echter de financiële 

mogelijkheid om hun kinderen zwemles te geven. De gemeente maakt daarom 

geld vrij voor schoolzwemmen voor álle kinderen. Dit geldt ook voor leerlingen 

van het speciaal onderwijs. 
 

 ALLE KINDEREN KUNNEN MEE OP SCHOOLREIS 

Schoolreisjes zijn een integraal deel van het onderwijs, niet alleen op educatief 

vlak, maar ook voor de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Door de 

eigen bijdrage zijn echter niet alle ouders in staat hun kinderen mee te laten 

gaan. De gemeente springt daarom, waar nodig, bij zodat alle Utrechtse 

kinderen mee kunnen op schoolreis.  
 

 GEEN VOORAANMELDING BASIONDERWIJS  

Totdat het centraal inschrijfsysteem is ingevoerd wordt het voor-aanmelden bij 

een basisschool vóór de leeftijd van 2 jaar verboden. Bij de tweede verjaardag 

krijgen de verzorgers van elk kind een brief met de oproep een school uit te 

zoeken voor de derde verjaardag. Deze brief is een logisch moment om 

vooraanmelding mogelijk te maken. Op deze manier wordt het ontstaan van 

goede en slechte scholen tegengewerkt, omdat het is gebleken dat 
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hoogopgeleide ouders, waarvan de kinderen minder vaak achterstanden 

hebben, veel meer gebruik maken van vroege aanmelding dan niet-

hoogopgeleide ouders. 
 

 GRATIS ONTBIJT OP ALLE BASISSCHOLEN 

Omdat niet alle ouders de financiële middelen of kennis hebben om hun 

kinderen een degelijk ontbijt te kunnen geven, betaalt de gemeente waar 

nodig mee met het verstrekken van gratis ontbijt op alle basisscholen. Goede 

voeding is ook van groot belang is voor goede leerprestaties en daarmee een 

goede plek in de samenleving. 
 

 RECHT OP SPECIAAL ONDERWIJS VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING 

Kinderen met een beperking hebben speciale zorg en aandacht nodig in het 

onderwijs. Op een gewone school is hier te weinig ruimte voor, of gaat het ten 

koste van de andere kinderen. Daarom worden zij niet gedwongen naar een 

gewone school in de buurt te gaan. 
 

 BEHOUD DE BIEB IN DE BUURT 

Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in het bevorderen van geletterdheid 

en het bieden van intellectuele stimulatie, in het bijzonder voor kinderen. 

Daarnaast vervullen ze ook een belangrijke sociale rol als ontmoetingsplaats, 

zeker voor ouderen. Om de bibliotheken zo toegankelijk en laagdrempelig 

mogelijk te houden, blijven de wijkvestigingen van de Utrechtse Bibliotheek 

open en behouden hun capaciteit en openingstijden. 

 

CULTUUR 

 GEEN VERKWISTING CULTUURGELD AAN PRESTIGEPROJECTEN EN 
BLIJVEND FALENDE INSTELLINGEN 
Om verkwisting binnen het cultuurbudget tegen te gaan stopt de gemeente 
met het ondersteunen van culturele projecten die blijven falen hun 
doelstellingen te behalen, en betaalt de gemeente niet mee aan grote, dure 
projecten waar weinig behoefte aan is, of die weinig toevoegen aan het culture 
aanbod in Utrecht. Hierdoor kunnen meer kansrijke en gewaardeerde 
projecten extra steun krijgen. 
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 ÉÉN DAGDEEL PER WEEK GRATIS TOEGANG 
Om cultuur drempelloos beschikbaar te maken voor iedere Utrechter zijn 
subsidiegerechtigde instellingen minstens één dagdeel in de week gratis 
toegankelijk. 
 

 GEEF AMATEURKUNST EEN KANS IN LEEGSTAANDE PANDEN  
Omdat cultuuruitingen niet alleen voorbehouden zijn aan professionals en 
instellingen, maar juist voor iedere Utrechter een verrijking van het leven 
kunnen vormen worden leegstaande panden in winkelgebieden en op 
bedrijventerreinen beschikbaar gesteld als broedplaats en expositieruimte 
voor amateurkunst. Hierbij wordt samengewerkt met de buurgemeentes. 
 

 LAAT CULTUURBUDGET MEEGROEIEN MET GROEI VAN DE STAD 
Omdat kunst en cultuur belangrijke behoeftes vervullen binnen de stad en het 
welzijn van alle Utrechters bevorderen, vergroot de gemeente het 
cultuurbudget. Op deze manier kunnen meer en meer diverse projecten 
worden ondersteund, waardoor het cultuuraanbod beter aan kan sluiten aan 
de verschillende behoeftes. Het cultuurbudget groeit daarom mee met de 
groei van de stad, in gelijke mate als het budget voor sport en 
maatschappelijke voorzieningen. 
 

 MAAK ELK AANBOD VOOR JEUGD TOEGANKELIJK TOT PROMOTIEKANALEN 
Om ook de jeugd te betrekken bij het culture leven van Utrecht mogen alle 
culturele instellingen hun aanbod voor cultuureducatie bekendmaken via de 
promotiekanalen van stichting Cultuur & School Utrecht. 
 

 VRIJE PLAKPLAATSEN VOOR ALLE CULTUURORGANISATIES 
Om ruimte te garanderen voor kleine initiatieven op de vrije plakplaatsen en 
wildplakken te voorkomen, krijgen alle cultuurorganisaties toegang tot de 
cultuurframes. Organisaties die de vrije plakplaatsen blijven monopoliseren 
wordt die toegang ontnomen. 

 

ECONOMIE 

 BEPERK FLEXBANEN EN GEEN FLEXERS GELIJKE  RECHTEN. GEMEENTE, 

GEEF HET GOEDE VOORBEELD 

Flexibele banen zorgen voor onwenselijke en onmenselijke stress en 

onzekerheid bij medewerkers, enkel om de winst van de werkgever iets te 

verhogen. De bestaansonzekerheid van medewerkers met dergelijke 

contracten en zelfstandigen zonder personeel tast de menselijke waardigheid 

aan.  
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Daarnaast worden flexwerkers vaak slechter beloond voor hetzelfde werk dan 

hun collega’s met vaste banen. 
 

Om dit tegen te gaan wordt het aantal flexibele contracten zo veel mogelijk 

beperkt en krijgen flexwerkers dezelfde rechten als vaste medewerkers. De 

gemeente regelt dit direct voor de eigen medewerkers, en stelt dit als eis voor 

opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten en hun onderaannemers, en 

voor instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen. 
 

 UTRECHT GEEN TWEEDE AMSTERDAM 

Utrecht is een mooie stad, daar is geen stadspromotie voor nodig. We willen 

geen concurrentie met andere steden om toeristen, Utrecht moet geen 

tweede Amsterdam worden. 
 

 MEER RUIMTE VOOR KLEINE WINKELS EN ONDERNEMERS 

Om de bedrijvigheid, leefbaarheid en het buurtgevoel van de buurten in 

Utrecht te bevorderen komt er meer ruimte voor winkels, dienstverleners en 

kleine bedrijven in de buurt. 
 

 NIET NOG MEER OVERLASTGEVENDE HORECA IN HET CENTRUM 

Omdat de bewoners van de binnenstad ook recht hebben op een leefbare 

woonomgeving en er al voldoende aanbod bestaat, komt er niet meer overlast 

veroorzakende horeca in de binnenstad. 
 

 GEEN VERRUIMING WINKELTIJDEN, GEEN GEDWONGEN 

ZONDAGSOPENSTELLING 

De invoering van de koopzondag is vooral gunstig geweest voor de grote 

winkelketens. Dit is ten koste gegaan van kleine gespecialiseerde zaken, 

belangrijk voor de innovatie en vitaliteit van de detailhandel. Op geen enkele 

manier mogen ondernemers en werknemers gedwongen worden om op 

zondag open te gaan. Bij gebleken dwang wordt het recht om op zondag open 

te zijn ingetrokken. De winkeltijden worden niet verder verruimd. 
 

 GEEN VERNIETIGING WERKGELEGENHEID ELDERS 

Subsidies voor het aantrekken van werkgelegenheid mogen niet gebruikt 

worden om werkgelegenheid elders te vernietigen. Dit levert voor Utrechters 

geen werk op en zorgt alleen voor meer werkforenzen. 
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 HANDHAAF HOOGSTE MILIEUCATEGORIE LAGE WEIDE 

Industrieterrein Lage Weide blijft een industrieterrein met de hoogste 

milieucategorie. 

 

RECHT EN VEILIGHEID 

 SCHAF DE TIPPELZONE AF 

Op tippelzones wordt respectloos omgegaan met kwetsbare vrouwen. 

Straatprostitutie berust bovendien op een netwerk van fatale 

afhankelijkheidsrelaties waar verslaafde vrouwen, dealers, pooiers en klanten 

onderdeel van uitmaken. De tippelzone wordt daarom afgeschaft, en de 

vrouwen wordt een effectief uitstapprogramma geboden, met onderdak, 

begeleiding, en zonder contact met de oude werkplek, pooiers en dealers. 
 

 VEILIGERE BUURTEN DOOR MEER WIJKAGENTEN 

Voor sterke gemeenschappen is een veilige buurt noodzakelijk. Iedereen moet 

overal veilig over straat kunnen. Daarom zorgen we voor genoeg wijkagenten. 

Zij kennen de buurt en worden gekend. Wijkagenten kunnen het beste 

beginnende criminaliteit in de kiem smoren. De gemeente moet er verder alles 

aan doen om probleemjongeren van de straat te houden. 
 

 GEEN UITBREIDING CAMERATOEZICHT 

Camera’s kunnen een bijdrage leveren aan de opsporing van daders. Uit 

ervaring blijkt deze bijdrage echter bescheiden: een camera kan geen agent 

vervangen, en voorkomt ook weinig criminaliteit. Het volhangen van de stad 

met camera’s is daarom weinig zinvol, maar zet wel de privacy van onschuldige 

Utrechters onder druk. Maatregelen tegen criminaliteit moeten altijd 

proportioneel en effectief zijn. Het cameratoezicht in Utrecht wordt daarom 

niet uitgebreid. De huidige camera's kunnen beter flexibel worden ingezet op 

die plekken waar ze een bijdrage kunnen leveren aan de pakkans. 
 

 HOU DE AMSTERDAMSESTRAATWEG LEEFBAAR 

Goede nachtrust en een veilige buurt zijn essentieel voor het welzijn en de 

gezondheid. Ook omwonenden van winkelstraten hebben hier recht op. De 

inperking van de winkelopeningstijden aan de Amsterdamsestraatweg heeft 

bewezen hier aan bij te dragen en wordt daarom permanent 
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 GEEN TOTAAL VUURWERKVERBOD, WEL VUURWERKVRIJE ZONES 

Vuurwerk leidt tot veel overlast en schade in de aanloop naar Oudjaarsavond. 

Op dit moment is het echter al het geval dat het pas om 18:00 op 31 december 

is toegestaan vuurwerk af te steken. Veel van de problemen komen voort uit 

het afsteken buiten de geoorloofde tijden, en door veel te krachtig illegaal 

vuurwerk. 
 

Tegelijkertijd wordt vuurwerk afsteken door veel Utrechters ervaren als een 

waardevolle traditie en is politiecapaciteit tijdens Oudjaarsavond nodig voor 

grotere risico’s en calamiteiten. Er wordt daarom geen algeheel 

vuurwerkverbod ingesteld, maar wel meer ingegrepen op illegaal vuurwerk en 

vuurwerk dat wordt afgestoken buiten de toegestane tijd. Daarnaast worden 

er meer vuurwerkvrije zones ingesteld om buitenproportionele overlast en 

schade aan natuur en milieu te voorkomen. 

 

NATUUR EN MILIEU 

 DUURZAME ENERGIE 

De overgang naar duurzame energie is een zaak die iedereen aangaat. De 

gemeente moet dit ondersteunen. Een zonnepark of windmolens kunnen in 

Rijnenburg komen als de omwonenden hun invloed hebben kunnen gelden en 

mee kunnen profiteren van de opbrengst. 
 

 ZORG GOED VOOR DIEREN 

Men kan de beschaving van een samenleving aflezen aan hoe ze omgaat met 

de zwaksten. Dieren zijn hier een voorbeeld van. De gemeente heeft dan ook 

een zorgplicht voor hen en moet daarom meer subsidie geven aan 

dierenopvangcentra en evenementen met dieren, waar nodig, verbieden. 
 

 ZORG VOOR GENOEG GROEN IN DE STAD 

Groen in de stad bevordert de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Er 

wordt daarom bij bouwprojecten ingezet op voldoende groen, bijvoorbeeld bij 

het nieuwe stationsgebied. 
 

 MILIEUZONE HELPT NIET TEGEN LUCHTVERVUILING, P&R'S  EN OV-

KNOOPPUNTEN WÉL  

Het weren van oude vervuilende auto’s door middel van de milieuzone heeft 

niet tot een aangetoonde verbetering geleid van de luchtkwaliteit. Daarnaast is 

het een bijzonder dure maatregel en treft zij voornamelijk minder 
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vermogenden. De milieuzone wordt daarom afgeschaft. Om de luchtkwaliteit 

te verbeteren en de stad te ontlasten wordt bestemmingsverkeer van buiten 

de stad gestimuleerd gebruik te maken van de P&R-voorzieningen bij logische 

knooppunten van openbaar vervoer aan de invalswegen naar de stad. 
 

 GEMEENTE, GEEF HET GOEDE VOORBEELD 

Als grote organisatie, opdrachtgever, en subsidieverstrekker heeft de 

gemeente een belangrijke rol en voorbeeldfunctie in de omslag naar een 

duurzame stad en samenleving. De gemeente gaat daarom biologisch cateren 

en duurzaam bankieren en stelt, waar mogelijk, deze voorwaarden verplicht bij 

opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten en hun onderaannemers, en 

voor instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen. 
 

 ZET IN OP DUURZAAM ONDERHOUD GEMEENTELIJK VASTGOED 

De gemeente grijpt de natuurlijke onderhoudsmomenten aan voor verdere 

verduurzaming van het eigen vastgoed. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

technieken die de beste prijs-prestatieverhouding opleveren.  

 

FINANCIËN EN BELASTINGEN 

 KOPPEL RIOOLHEFFING AAN WOZ-WAARDE WONING 

Het vaste bedrag van de rioolheffing voor huiseigenaren is oneerlijk. Een 

Utrechter met een klein flatje betaalt evenveel als een Utrechter met een 

kapitale villa. De rioolheffing wordt daarom gekoppeld aan de waarde van de 

woning. Op deze manier blijven de inkomsten gelijk, maar gaat de 

meerderheid van de huiseigenaren minder betalen, en de minderheid van 

sterk vermogende Utrechters meer. 
 

 DRAAI VERLAGING ONROERENDZAAKVELASTING TERUG: ALLEEN DE 

RIJKEN PROFITEREN 

In de periode tot 2014 is de onroerendzaakbelasting telkens verlaagd. Dit 

benadeelt de gemeentefinanciën en daarmee alle Utrechters, maar komt 

slechts ten goede aan een kleine groep vermogende inwoners. Deze 

verlagingen worden daarom teruggedraaid. 
 

 VEREENVOUDIG LOKALE HEFFINGEN EN SCHAF HONDENBELASTING AF 

Er zijn duizenden voorbeelden te noemen van dingen die de maatschappij 

belasten, maar niet belast worden. Dat er wel een hondenbelasting is lijkt 
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daarom op willekeur. Het is ook een bijzonder inefficiënte belasting: meer dan 

een derde van de inkomsten wordt al uitgeven om het te innen. Daarnaast 

bestaat er door deze belasting bij sommige hondenbezitters het beeld dat 

uitwerpselen niet hoeven te worden opgeruimd, omdat er al voor wordt 

betaald. De hondenbelasting wordt daarom afgeschaft. 
 

Dit past in het pakket van maatregelen dat de SP voorstaat om de lokale 

heffingen te vereenvoudigen, en de lasten van 80% van de Utrechters sterk te 

verlagen door deze neer te leggen bij de sterk vermogende 20%. 
 

 INVESTEER BEGROTINGSOVERSCHOT IN ALGEMEEN BELANG, NIET IN 

BELASTINGVERLAGING 

Omdat lokale heffingen worden gebruikt voor het algemeen belang, worden 

overschotten op de begroting niet gebruikt om belastingen te verlagen, waar 

vooral de rijkste Utrechters van zouden profiteren, maar worden deze gebruikt 

om de stad voor iedereen beter te maken. 
 

 SCHAF AFVALSTOFFENHEFFING AF 

Net als de rioolheffing is de afvalstoffenheffing oneerlijk. Een huishouden van 

twee mensen met een goede voltijdsbaan in de binnenstad betaalt evenveel 

als een gezin in Kanaleneiland waar de moeder de kinderen verzorgt en dat 

met moeite de eindjes aan elkaar knoopt. Net als dat iedereen profijt heeft van 

parken in Utrecht, heeft ook iedereen profijt van de afvalinzameling. 
 

Waarom wordt het eerste dan niet apart belast, en het tweede wel? De 

afvalstoffenheffing wordt daarom afgeschaft. Het ontstane financiële gat 

wordt gevuld door de verhoging van de onroerendzaakbelasting, wat alleen de 

inwoners treft die het ook kunnen missen. Op deze manier zorgen we ervoor 

dat de gemeentelijke belastingen voor 80% van de Utrechtse huishoudens naar 

beneden kunnen. 

 

VERKEER EN MOBILITEIT 

 MAAK WERK VAN GOED BUSVERVOER NAAR ALLE WIJKEN 

Een goed OV-netwerk is van groot belang voor het goed functioneren van de 

stad en het welzijn van de Utrechters, in het bijzonder diegenen die niet in 

staat zijn te fietsen. De afgelopen 10 jaar is het OV-netwerk door bezuinigingen 

sterk achteruit gegaan. Er is gesneden in logische busroutes naar/door de 

wijken.  
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Doordat alleen ingezet wordt op de drukste lijnen, is het openbaar vervoer in 

een negatieve spiraal terecht gekomen. 
 

Deze negatieve spiraal moet worden doorbroken. Dat kan alleen als de 

gemeente investeert in extra lijnen waarmee stations als Overvecht, Zuilen, 

Leidsche Rijn en Vaartsche Rijn echte OV-knooppunten worden. 
 

 TEGEN VERBREDING A27 

De verbreding van de A27 is een prestigeproject geworden. Het heeft weinig 

voordeel voor de mobiliteit, maar kost wel ontzettende hoeveelheden geld, is 

slecht voor de luchtkwaliteit en geluidsoverlast, ontkent de noodzaak tot een 

overgang naar meer openbaar vervoer in plaats van personenauto’s, en 

vernietigt een onacceptabele hoeveelheid natuur. De gemeente stelt daarom 

alles in het werk om deze verbreding tegen te gaan. 
 

 INVESTEER IN ECHTE OV-KNOOPPUNTEN, NIET ALLEEN IN UTRECHT 

CENTRAAL 

Het huidige OV-netwerk is sterk gericht op Utrecht CS. Dit zorgt voor 

verstoppingen en belemmert de mobiliteit tussen wijken. Dit is een extra reden 

om te investeren in een modern OV-netwerk met meerdere OV-knooppunten. 

Hierbij moeten deze OV-knooppunten ook opgewaardeerd worden tot 

Intercitystations, om te beginnen Leidsche Rijn en Overvecht. 
 

 MAAK OPENBAAR VERVOER TOEGANKELIJK 

Het OV is van groot belang voor ouderen en mensen met een beperking. Om 

de mobiliteit van deze groepen te garanderen wordt het OV in de stad gratis 

voor ouderen in de daluren, en moeten alle OV-voertuigen toegankelijk zijn 

voor mensen met een beperking. 
 

 MAAK GELD VRIJ VOOR REGIOTAXI 

Voor sommige Utrechters is de Regiotaxi de enige manier om mobiel te blijven. 

Het budget hiervoor is echter zo klein dat de kwaliteit erbarmelijk is, de 

chauffeurs worden uitgeknepen, en de kosten niet voor iedereen betaalbaar 

zijn. Er komt daarom meer geld voor de Regiotaxi, zodat deze kwalitatief op 

peil wordt gebracht , de chauffeurs een fatsoenlijk loon kunnen krijgen, en het 

gebruik betaalbaar wordt. De verantwoordelijke gemeentes en de Provincie 

dragen samen de extra kosten. Daarnaast moeten ook de voertuigen van de 

Regiotaxi toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 
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 MEER NACHTBUSSEN 

Nachtbussen op de uitgaansavonden dragen bij aan de verkeersveiligheid. De 

gemeente zet daarom in op de uitbreiding van het aantal nachtelijke ritten. 
 

 UITHOFLIJN OOK IN HET WEEKEND 

De Uithoftram is een groot project waar gigantische kosten mee zijn gemoeid. 

Het is dan ook van groot belang om deze lijn optimaal te benutten, ook buiten 

de drukste dagen. Er wonen immers de hele week door Utrechters op de 

Uithof en langs het tramtracé liggen talrijke sport- en andere drukbezochte 

voorzieningen. De Uithoftram moet dan ook niet alleen door de week maar 

ook in het weekend gaan rijden. 
 

 GEEN BINNENSTADSTRAM 

Er komt geen tram door de binnenstad naar de Uithof. Het openbaar vervoer 

heeft geen prestigeproject nodig maar een versterking van het gehele netwerk. 
 

 ONTLAST DE BINNENSTAD 

Om de binnenstad te ontlasten, wordt ervoor gezorgd dat auto’s die er niet 

hoeven te zijn er ook niet komen. Tegelijkertijd moet de toegankelijkheid voor 

inwoners, bevoorrading en diensten gegarandeerd zijn. 
 

 NIET MET DE AUTO NAAR SCHOOL 

Kinderen worden steeds vaker met de auto naar school gebracht, zelfs als deze 

vlakbij is. Dit levert gevaarlijke situaties op rond scholen, ontneemt kinderen 

en ouders een dagelijks stukje gezonde beweging en werkt een autogerichte 

houding in de hand. De gemeente voorkomt dit daarom zoveel mogelijk. 
 

  STADSBOULEVARDS - LET OP DOORSTROMING 

Het versmallen van wegen naar zogenaamde stadsboulevards, met 

groenstroken, kan de leefbaarheid van wijken verbeteren. Er moet echter wel 

steeds gekeken worden of het effect op de doorstroming goed kan worden 

opgevangen via andere routes en de kosten opwegen tegen de baten. 
 

 BETAALD PARKEREN 

Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd nadat de meerderheid van de 

bewoners in het betrokken gebied zich daarvoor heeft uitgesproken. Op 

zondag blijft parkeren buiten het centrum gratis. 
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 MEER TAXISTANDPLAATSEN, MEER HANDHAVING 

Er zijn veel te weinig taxistandplaatsen in het centrum. Hierdoor staan taxi’s nu 

noodgedwongen op elkaar gepropt, en worden onafhankelijk taxichauffeurs uit 

de markt gedrukt. De gemeente zorgt daarom voor meer taxistandplaatsen in 

het centrum. Om de kwaliteit van de taxi’s te garanderen moet de gemeente 

het taxikeurmerk handhaven. Deze handhaving moet niet geprivatiseerd 

worden, dat is al eerder mislukt. 

 

OVERHEID EN BESTUUR 

 VOER ANONIEM SOLLICITEREN IN 

Het is onacceptabel dat werkgevers zich laten leiden door irrelevante details 

zoals de naam van sollicitanten bij een aannameproces. Om deze 

arbeidsdiscriminatie binnen de gemeente zelf tegen te gaan en een voorbeeld 

te stellen voor de rest van de stad voert de gemeente anoniem solliciteren in. 
 

 MEER VAST WERK BIJ DE GEMEENTE 

De onzekerheid van tijdelijke contracten zorgt voor stress en onzekerheid bij 

veel medewerkers. De gemeente neemt daarom meer mensen in vaste dienst, 

in plaats van te werken met korte contracten. 
 

 GEMEENTE, ZORG VOOR ZINVOL WERK VOOR MENSEN MET EEN 

BEPERKING 

Mensen met een beperking hebben ook recht op zinvolle arbeid, en zijn hier 

vaak niet minder geschikt voor dan anderen. Toch hebben zij het moeilijk om 

een baan te vinden. De gemeente geeft het goede voorbeeld en neemt voor 

minimaal 5% van medewerkers met een beperking aan, en stelt dit ook 

verplicht bij alle opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten en hun 

onderaannemers, en instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen. 
 

 GEMEENTELIJKE INFORMATIE TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN  

Elke Utrechter heeft recht om op laagdrempelige wijze toegang te hebben tot 

gemeentelijke informatie. Niet iedereen is echter digitaal vaardig. Alle 

gemeentelijke informatie moet daarom ook op papier beschikbaar zijn. 
 

 MAAK VERGUNNINGSAANVRAGEN OP TIJD ZICHTBAAR VOOR IEDEREEN IN 

DE BUURT 

Zoals dat hoort in een democratische samenleving met respect voor ieder 

individu heeft elke Utrechter recht op inspraak bij projecten die van invloed 
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zijn op de directe leefomgeving. Te vaak komt het echter voor dat het bestaan 

van dergelijke projecten pas wordt opgemerkt als de inspraakperiode is 

verlopen. 
 

Net als in diverse andere landen worden aanvragen en vergunningen voor 

bouwprojecten en projecten in de openbare ruimte daarom goed zichtbaar en 

tijdig in de betrokken buurt kenbaar gemaakt. 

 

INTEGRATIE EN SAMENLEVEN 

 LAAGDREMPELIGE EN BETAALBARE TAALCURSUSSEN 

Alle Utrechters hebben het recht om zich via laagdrempelig aanbod te 

ontwikkelen, om beter te kunnen functioneren in de maatschappij. De 

gemeente zorgt daarom voor een aanbod aan betaalbare cursussen, 

bijvoorbeeld cursussen Nederlands en lezen en schrijven voor volwassenen. 
 

 MENSENRECHTEN STAAN VOOROP 

De gemeente waarborgt de mensenrechten van ieder individu, zoals 

vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het 

verdrag over de rechten van het kind, en andere internationale verdragen. Elke 

vorm van discriminatie en racisme wordt met kracht bestreden. 
 

 BED, BAD EN BROOD IS EEN RECHT 

Omdat uitgeprocedeerde asielzoekers ook recht hebben op een menswaardig 

bestaan, krijgen zij ondersteuning van de gemeente onder de noemer “bed, 

bad, en brood.” 

 

SPORT 

 RUIM BAAN VOOR ROEIERS 

Roeiverenigingen zijn populair in Utrecht. Waterwegen waar goed kan worden 

geroeid worden echter steeds schaarser. De gemeente zorgt daarom voor een 

goede alternatieve roeibaan. Tot die er is, wordt de Leidsche Rijn niet 

opengesteld als doorvaarbare route voor gemotoriseerde vaartuigen. 
 

 UITBREIDING SPORTACCOMODATIES 

Om beweging en gezondheid te bevorderen zijn sportverenigingen van groot 

belang. De soms lange wachtlijsten werken dit echter tegen. De gemeente kort 
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de wachtlijsten bij sportverenigingen in door uitbreiding en efficiënter gebruik 

van sportaccommodaties. 
 

 GROOTSCHALIGE (SPORT)EVENEMENTEN 

Grote commerciële evenementen moeten zich goeddeels zelf kunnen 

bedruipen. De SP vond daarom bijvoorbeeld de bijdrage aan de Tour te hoog, 

zeker omdat er naderhand nog kosten bijkwamen. 

 

STATIONSGEBIED 

 HAAL DE MACHT WEG BIJ KLEPIERRE 

Hoog Catharijne vormt een van de belangrijkste doorgaande routes door de 

stad. Het kan niet zo zijn dat een bedrijf, wat per definitie niet opkomt voor het 

algemeen belang, de macht hierover heeft. Hoog Catharijne is openbaar 

gebied, en de gemeente, en daarmee de inwoners van Utrecht, voert hier het 

laatste woord. 
 

 GEEN SLOOP WONINGEN CROESELAAN 

Utrecht kampt met een tekort aan betaalbare woningen. Het is daarom ook 

niet gepast dat goede sociale huurwoningen worden gesloopt. De woningen 

aan de Croeselaan tussen de Korenbeurs en de Veemarktstraat worden 

daarom bewoonbaar ingepast in de nieuwbouwplannen voor het gebied. 
 

 BOUW TRAPPEN AAN DE MOREELSEBRUG 

Het is bespottelijk dat reizigers tussen de stad en Utrecht CS, het drukste 

station van Nederland,  gedwongen worden om te lopen door een 

winkelcentrum. Dit leidt tot vertraging en opstopping, puur in de hoop dat er 

dan meer producten worden verkocht. Er komen daarom op zo kort mogelijke 

termijn trappen naar de treinperrons vanaf de Moreelsebrug. 

 

MONUMENTEN EN ERFGOED 

 GEMEENTELIJKE LENINGEN EN FONDSEN VOOR RENOVATIE RELIGIEUS 

ERFGOED 

Eigenaren van monumentaal religieus erfgoed kunnen voor renovatie een 

beroep doen op de bestaande gemeentelijke leningen en revolverende 

fondsen, net als de overige eigenaren van monumenten. 


