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Voorzitter, de begroting drukt ons met de neus op het feit dat er zorgen zijn. Tegelijk, er 

is toch ook reden tot dank. Voor al die werkers in de zorg, die soms met gevaar voor eigen leven zorg 

verlenen. Voor Utrechters, die zich belangeloos inzetten voor de mensen om hen heen. En 

ook voor de voorgestelde begroting, die ondanks alle crisis, zij het piepend en krakend, sluitend is en 

waarmee we weer veel mensen die hulp nodig hebben, kunnen helpen. En dat piepen en kraken heeft 

natuurlijk alles te maken met het coronavirus dat de wereld in zijn greep heeft op dit moment.   

  

Over dat piepen en kraken, dat doet niet alleen de begroting, dat doet ook 

onze mooie stad. De coronapandemie mag geen ongelijkheidsvergroter worden, maar dreigt toch te 

zijn als we niet alert zijn. Ongelijkheid tussen wijken, tussen werkend en werkloos, tussen ziek en 

gezond. Voorzitter, het college doet wat binnen zijn vermogen ligt om de nood te ledigen en zet koert 

uit die onze goedkeuring kan wegdragen 

Voorzitter, nu ik het toch heb over ziek en gezond. Volwassenen mogen niet meer in teamverband 

sporten, en dat wreekt zich. Een op de tien Nederlanders is zelfs helemaal gestopt met 

sporten en bijna de helft van de volwassenen is in de afgelopen 7 maanden dikker geworden. Kan het 

college met het Rijk in overleg over een weg terug? Kunnen bijvoorbeeld teamsporten buiten vanaf 

januari weer toegestaan worden? Graag een reactie.  

  

En het piept en kraakt ook in de winteropvang voor dak- en thuislozen. We zouden graag van de 

wethouder vernemen hoe de onderhandelingen met de G4 en het Rijk vorderen, ook met het oog op 

de groep niet rechthebbenden die in deze tijd ook echt een plek zouden moeten hebben. Graag een 

reactie  

  

Voorzitter, maar eerst toch even terug in de tijd.... Wie had een jaar geleden gedacht dat we al 

‘anderhalve- meterend’ we elkaar met mondmasker en al zouden ontmoeten, elkaar begroetend 

met een elleboogstoot. Of wat te denken van nieuwe woorden die ons woordenboek ‘verrijken’ zoals 

hoestschaamte, kuchscherm, facetimediner, Irma Effect of coronaregisseur....Voorzitter, nu ik dan 

toch bezig ben met deze coronawoordenschat, voeg ik er nog graag wat aan toe:   

  

Allereerst zou ik wat willen VENTILEREN   

Namelijk dat mijn fractie blij is met alle ruime toezeggingen in de commissie. Op financiën, om ons 

goed op te hoogte te houden dat de bezuiniging in het sociale domein echt een verbetering zullen gaan 

zijn en geen kaalslag. Of de toezegging om alles in het werk te stellen de sekswerkers aan de 

tippelzone in de laatste maanden tot sluiting te helpen richting een ander 

perspectief. En de toezeggingen op de jeugdzorg, voor ons als CU erg belangrijk. Dat er voor de VJN 

inzicht gegeven wordt wat de kosten zijn van vechtscheidingen, hoe preventie (informele) 

opvoedondersteuning een betere plek kan krijgen en hoe laagdrempelige relatietherapie ook binnen 

het aanbod van zorg een plek kan krijgen. Zeker in en na een crisis belangrijk om ook die beweging 

naar voren te maken.    

  

Voorzitter, ook goed dat de wethouder heeft toegezegd dat er extra aandacht komt voor de 

voetganger. Juist in deze coronatijd zien we om ons heen dat er meer en meer gewandeld wordt.  We 



zien de uitwerking van het nieuwe mobiliteitsplan dan ook positief tegemoet. Het actieplan 

voetgangers loopt dit jaar af en graag zou mijn fractie hier een vervolg aan geven. 

Daarom dienen we de volgende motie in die het college oproept het goede uit dit actieplan 

te onderzoeken, te behouden en deze straks verder uit te bouwen. Motie: Ruimte voor lopen.   

  

Voorzitter, zoals gezegd VENTILEREN doe je door naar buiten te gaan, wandelend, fietsen, ontmoeten. 

We doen het allemaal graag buiten in het groen. En voorzitter, Utrecht wordt steeds groener maar 

er is ook nog steeds ongelooflijk veel nutteloze verharding in de stad. Op initiatief van de ChristenUnie 

is door de gemeente geëxperimenteerd met de inzet van de Slim Melden App in Rivierenwijk. Mensen 

konden plekken melden die groener kunnen. Wij zouden graag zien dat de resultaten van dit 

experiment worden teruggekoppeld aan de raad en de geleerde lessen worden meegenomen in het 

nieuwe meldingssysteem. Daarom de motie Slimmer Melden.  

  

Voorzitter, over openbare ruimte en het onderhoud daarvan hebben we ook gesproken in de 

commissie, en daarna nog extra info ontvangen. Wat blijft knagen is het beheer van het Stationsgebied 

nu meer dan 50% duurder is dan we in 2014 dachten kwijt te zijn. Het is zeker mooi geworden, maar 

ook hier geldt in tijden van krapte: kan het niet goedkoper? Daarom wil ik het college vragen of ze wil 

onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om hier op onderhoud te besparen, zodat we geld voor 

andere dingen kunnen vrijspelen. Is het college daartoe bereid?  

  

Voorzitter, we kijken als fractie uit naar de antwoorden op de SV over VENTILEREN op scholen, zeer 

belangrijk onderwerp, gezonde scholen, niet in alleen in tijden van Corona, maar ook daarna. En dan 

als laatste een punt van VENTILATIE van mijn fractie .... de versnelling rondom investeringen (pakket 

4). We gaven al aan dat we ons zorgen maken over de versnelling. We hebben daar niet echt duidelijk 

antwoord op gekregen. Dus hierbij dan nog een keer: Wat gaat het college doen 

om de vaart erin te krijgen zodat versneld investeren echt gaat lukken? Denk bijvoorbeeld aan het 

sneller afhandelen van vergunningen, meer ambtenaren zetten op plekken waar nu vaak vertraging 

plaatsvindt, of mensen met specifieke expertise binnenhalen zodat het gewenste tempo wordt 

gehaald.  

  

Voorzitter, na VENTILEREN dan nu het corona-fenomeen PYAMA-LEREN  

Alle leerlingen, studenten en hun ouders maken er zover als het gaat het beste van. Maar één groep 

heeft echt geen baat bij het PYAMA-LEREN. De MBO-ers. Zij moeten de praktijk in. En perspectief op 

stage en werk krijgen, want anders ligt stoppen levensgroot op de loer. De gemeente laat al zien de 

MBO-ers daar waar kan een plek te willen geven in de vorm van stage of trainee, maar er kan wat mijn 

fractie betreft een tandje bij. Daarom dienen we, met veel andere partijen in de raad de volgende 

motie in: help de MBO-student aan stage en trainee plek binnen de gemeente Utrecht. 

  

Voorzitter, MASKEREN   

We kunnen het hier uitgebreid gaan hebben over het al dan niet effectieve mondmasker, maar dat 

doen we maar niet. Wel over DEMASKEREN... in de cie spraken we al over de inzet van de 

scanauto’s Naast zorgen over de snelle digitalisering zien we ook kansen. Daarom zijn we blij met de 

toezegging van de burgemeester om in Q1 met de brief de raad te informeren over mogelijke inzet van 

scanauto’s bij het DEMASKEREN van de autodiefstal. Inmiddels is de controle in Amsterdam 



namelijk standaard en het aantal gestolen auto’s is fors teruggelopen. Goed dat we gaan uitzoeken of 

we dit goede voorbeeld niet zouden moeten volgen.   

Voorzitter, deze tijd van Corona leidt zeer spijtig genoeg tot schulden, bij 

ondernemers, bij inwoners die hun baan verliezen en schulden in gezinnen. Heel lang kun je dat nog 

proberen te MASKEREN, proberen alles in het werk te stellen om het zelf op te lossen. Maar soms is 

het beter om hulp te krijgen. Veel wordt al gedaan door de gemeente. Hulde daarvoor. Maar we zien 

dat schuldenrust mensen ook echt zou kunnen helpen, om de stress en mentale druk wat af te laten 

nemen en weer perspectief te geven. Daarom dienen we de volgende motie in: gedeeltelijke 

schuldenrust  

  

Voorzitter, ik kom naar mijn laatste Coronawoord: REVELEREN  

Oftewel: openbaren of ontdekken. Zijn er ook positieve kanten aan deze crisis naast veel ellende? Ja, 

zeker. De vele initiatieven van vrijwilligers in de stad. Buurwerkkamers in de stad die in tijden van lock-

down op allerlei creatieve manieren toch mensen zien en helpen, Eet met je Hart, Present en 

Toevlucht. Voedselbanken die overuren draaien en elke keer toch voorzien worden met genoeg 

etenswaar, kerken en vrijwilligersorganisaties die ons laten zien dat omzien naar elkaar er echt toe 

doet, juist ook richting Kerst, want: Kerst vier je niet alleen. Daarom de laatste motie waarvan het 

dictum luidt: Gemeente Utrecht helpt #Nietalleen  

  

  

  

  

   

    

    

    

   

   

    

   

  

  

  

 


