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Toelichting bij deze versie 

Deze versie van het concept-verkiezingsprogramma wordt op maandag  

24 oktober verstuurd aan de leden van de ChristenUnie Utrecht en wordt 

besproken op de ALV van maandag 22 november 2021.  

 

Vorm 

In het koepelverhaal omschrijven wij in enkele pagina’s onze visie op de stad, 

presenteren we beloftes en geven we concrete voorbeelden. Vervolgens is voor 

elk thema een aparte toelichting geschreven waarbij concrete maatregelen  

staan genoemd.  
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Asiel en migratie 

 

We bieden een warm bad  
Utrecht heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede opvang van 

vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een veilig 

onderkomen krijgen. De ChristenUnie vindt dat hoe we met vluchteli ngen omgaan een 

vraagstuk van de hele samenleving is. We vinden het belangrijk dat vluchtelingen snel 

en goed een weg kunnen vinden in onze gemeente. Dat begint met de taal leren, maar 

ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de m aatschappij. 

De ChristenUnie pleit allereerst voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen. 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) verdienen bijzondere aandacht, 

omdat zij extra hulp en ondersteuning nodig hebben in deze kwetsbare fase van hun 

leven. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk 

en kunnen participeren in verenigingen. Mogelijkheden om actief kennis te maken met 

en deel te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. 

Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen 

aanmoediging en ondersteuning. De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op 

onderdak. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst 

onvoldoende meewerken aan terugkeer, mogen uitgeprocedeerden daar niet de dupe 

van zijn. De bed-bad-broodregeling wordt daarom voortgezet in Utrecht.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

 

● De groep nieuwkomers die nog geen gebruik kan maken van het nieuwe 

inburgeringsstelsel krijgt alle ondersteuning vanuit de gemeente om op een 

gelijk niveau mee te doen als met het nieuwe stelsel.  

● Als nieuwkomers het inburgeringstraject hebben doorlopen blijft er periodiek 

contact met de gemeente in het kader van nazorg, en om blijvend lessen te 

leren. 

● Voor een goede inburgering zijn voldoende middelen nodig. De gemeente gaat 

zich daarom hard maken met een lobby richting het Rijk om voldoende middelen 

te krijgen voor het nieuwe inburgeringsstelsel.  

● De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het - verspreid over de 

wijken - huisvesten van statushouders, waarbij we actief zoeken naar 

alternatieve vormen van huisvesting, zoals een samenwoonproject met 

studenten, starters en anderen. 

● We omarmen activiteiten vanuit de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten 

die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen. Utrecht steunt (financieel) 

maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, 

cultuur en taal. 

● We starten een voorschoolprogramma op de opvanglocatie voor amv’ers. Dit 

doen wij in overleg met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).  

● We zetten de Utrechtse aanpak van bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde 

asielzoekers voort. Hier vallen ook specifiek vrouwen en kinderen onder.  

● Niemand in de Gemeente Utrecht moet het label ‘nationaliteit onbekend’ krijgen. 

De gemeente heeft een plicht om actief mee te werken aan de bewijsvoering 

van de nationaliteit van de inwoner.  

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 



Bestaanszekerheid 

 

Iedereen een goede basis 
In de stad Utrecht leven er te veel mensen in armoede. Door een laag inkomen of 

opgebouwde schulden heeft niet iedereen een goede basis en voldoende 

bestaanszekerheid. Maar dit mag nooit tot gevolg hebben dat je je uitgesloten voelt. In 

een groeiende en welvarende stad als Utrecht is er voldoende potentieel om mensen te 

ondersteunen. Vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en de gemeente kunnen hier 

een bijdrage aan leveren. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel inzet gepleegd op 

het gebied van bestaanszekerheid, de ChristenUnie is h ier blij mee en ziet graag dat 

deze ingezette lijn doorgezet wordt. Hierbij ligt de focus op de persoon achter de 

mogelijke problemen. 

 

In de stad zien we dat een grote groep mensen tussen wal en schip raakt: de 

problemen rondom de kinderopvangtoeslag of aanvullende inkomensondersteuning van 

mensen in de bijstand zijn hier voorbeelden van. De Gemeente Utrecht moet staan voor 

duidelijke regels met mogelijkheden om maatwerk toe te passen. De gemeente moet 

benaderbaar en menselijk zijn, een menselijk gezicht laten zien in plaats van een 0800-

nummer. Daarnaast is preventie belangrijk: de gemeente moet samenwerken met 

woningcorporaties, incassobureaus, verzekeringsinstanties en bedrijven om 

vroegsignalering bij schulden verder te versterken. Hierbij moet ook nadr ukkelijk 

aandacht zijn voor groepen die minder snel gevonden worden, zoals zzp‘ers of 

ondernemers die kampen met de gevolgen van de coronamaatregelen.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● Op het gebied van bestaanszekerheid zet de gemeente verder in op 

ervaringsdeskundigen, zij kunnen mensen met vragen en mogelijke problemen 

laagdrempelig en concreet helpen. 

● De gemeente blijft de armoederegelingen zoals de U-pas en de individuele 

inkomenstoeslag ontwikkelen en heeft aandacht voor de doelgroep waarvoor 

deze regelingen bedoeld zijn. Hierbij dient de gemeente een minimumniveau te 

bepalen van bestaanszekerheid (inkomen, vervoer, onderwijs, gezondheid). Het 

gehele armoedebudget van de gemeente wordt verhoogd om dit niveau te 

kunnen waarborgen. Een praktische uitwerking hiervan is bijvoorbeeld het 

vergoeden van kinderopvang voor mensen die vanuit de bijstand richting werk 

willen bewegen of het aanbieden van een ID-kaart tegen een lager tarief. 

● Scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisatie s moeten een 

mogelijkheid krijgen om (met inachtneming van de privacy) mogelijke zorgen op 

het gebied van bestaanszekerheid te kunnen delen, bijvoorbeeld via het 

buurtteam. 

● De gemeente blijft voedselbanken ondersteunen op het gebied van huisvesting. 

Binnen deze huisvesting is er een mogelijkheid tot ontmoeting tussen 

bijvoorbeeld het buurtteam en de bezoekers van de voedselbank. Aanvullend 

kan de gemeente bij de vestiging van bedrijven in de voedselindustrie of horeca 

het gesprek met de voedselbank faciliteren, hierbij ligt de nadruk op gezond 

voedsel en het tegengaan van voedselverspilling.  

● Waar mogelijk wordt een voedselbank gecombineerd met een fietsenbank.  

● Wachtlijsten voor schuldhulpverlening worden weggewerkt en elke hulpvrager 

krijgt een vast contactpersoon. Ook zorgt schuldhulpverlening voor goede 



nazorg. Hiervoor wordt het budget voor schuldhulpverlening binnen de 

gemeente verhoogd. 

● De wachttijden voor schuldhulp worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld 

door mensen alvast kennis te laten maken met bepaalde tools, zoals het 

huishoudboekje van de gemeente, maar ook door actief samen te werken met 

partners als SchuldHulpMaatje, maatschappelijk werk, de voedselbank of de 

diaconieën van kerken. 

● De gemeente stimuleert bedrijven om vrijwilligers op het gebied van 

schuldhulpverlening in te zetten. Zo kunnen zij aansluiten bij de 

rondkomengesprekken met jongeren die nu gevoerd worden. De ChristenUnie 

ziet graag dat deze rondkomengesprekken uitgebreid worden naar alle 

doelgroepen. 

● Het aanbod van de U-pas en Jou030-pas blijft breed en veelzijdig om zo 

enerzijds basisvoorzieningen als sport en zwemles laagdrempelig te houden en 

anderzijds cultuur toegankelijk te houden voor iedereen. Zo zien wij 

mogelijkheden om in samenwerking met internetproviders in te  zetten op gratis 

internet voor minima via SROI of MVO. 

● In aanvulling op de U-pas ontwikkelt de gemeente in samenwerking met 

Utrechtse partners een actieplan om kinderen structureel mee te laten doen, 

bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur en onderw ijs.  

● Door de ‘coronasanering’ binnen de schuldhulpverlening kunnen een aantal 

inwoners tijdelijk op adem komen en ervaren zij schuldenrust. De ChristenUnie 

ziet graag dat de incidentele middelen die hiervoor vrijgemaakt zijn structureel 

gemaakt worden. 

>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Circulaire economie 

 

Een waardevolle waardeketen 
Utrecht heeft als doel gesteld in 2050 volledig circulair te zijn. Een circulaire economie 

betekent dat afval niet bestaat en waardevolle grondstoffen (steeds) opnieuw worden 

gebruikt. Metaal, plastic, beton en allerlei andere waardevolle grondstoffen krijgen een 

tweede of derde leven. Immers, als we blijven doorgaan met produceren zoals we nu 

doen, raken de beschikbare grondstoffen op aarde op. De circulaire economie draagt 

voor een groot deel bij aan klimaatmitigatie; door maatregelen de snelheid van de 

opwarming van de aarde tegengaan. Immers, een flink deel van de CO2 -uitstoot is 

afkomstig van de grote hoeveelheid spullen die we kopen en weer weggooien. 

 

Circulair worden is een grote en belangrijke opdracht voor de stad Utrecht. De 

gemeente heeft in 2020 Utrecht Circulair 2020-2023 gelanceerd. De gemeente heeft 

zich tot 2023 de tijd gegeven om te experimenteren om te leren en t e kunnen 

versnellen. Vanaf 2023 gaat versneld worden en in 2030 is Utrecht een ten minste voor 

50 procent circulaire stad. De ChristenUnie voelt de urgentie en heeft als dit mogelijk is 

een hogere ambitie. Wij sporen de gemeente aan om ambitieus en visiona ir te zijn en 

te blijven. 

 

Naast dat het goed is dat grondstoffen gerecycled worden, leidt een circulaire economie 

tot meer banen. Het sorteren en demonteren van afgedankte apparaten zoals laptops 

en wasmachines gebeurt in veel gevallen door mensen met een afstand tot de 



arbeidsmarkt. Kringloopwinkels - zoals Emmaus en De ARM - zijn hier een belangrijke 

schakel in en dienen daarom ondersteuning te krijgen. De gemeente kan op deze 

manier maatschappelijke opgaven op het gebied van de circulaire economie, 

duurzaamheid en (sociale) werkgelegenheid met elkaar verbinden. De ChristenUnie ziet 

Utrecht dan ook graag als koploper in de transitie naar de circulaire economie. Echter, 

circulair worden kan de gemeente niet alleen. Inwoners, bedrijven en andere 

organisaties zijn essentieel bij de ambitie om in Utrecht alle grondstoffen een nieuw 

leven te geven. De gemeente kan een stimulerende rol vervullen. Goede 

afvalinzameling, slim ingerichte milieustraten en bewustwordingscampagnes voor 

inwoners en bedrijven kunnen hierbij het verschil maken. Ook moet de gemeente 

verder inzetten op goede samenwerking met kringloopbedrijven en andere circulaire 

organisaties en initiatieven. 

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● Bewonersinitiatieven en kleine bedrijven die werken met afval als grondstof 

steunen en faciliteren we. Kleinschalige circulaire initiatieven zijn van groot 

belang omdat deze ook gericht zijn op sociale bedrijvigheid en werkgelegenheid.  

● Ook in de komende periode stellen we ambitieuze doe len en verlangen we van 

de gemeente dat in 2026 ten minste 40 procent circulair ingekocht wordt.  

● We zetten in op gerichte bewustwordingscampagnes. Vooral kleine apparaten, 

zoals elektrische tandenborstels, worden uit onwetendheid vaak weggegooid bij 

het restafval. Door gerichte bewustwordingscampagnes kan de inzameling 

hiervan worden gestimuleerd. 

● Tegelijkertijd zetten we in op strengere handhaving op de regelgeving rondom 

e-waste, bijvoorbeeld als het gaat om het op illegale wijze vermengen van 

waardevolle materialen met schroot en het niet verwijderen van gevaarlijke 

stoffen door (niet-gecertificeerde) metaalhandelaren. 

● We zetten extra in op het tegengaan van lachgas, ook vanwege het zwerfafval 

dat met lachgasgebruik gepaard gaat.  

● De gemeente ondersteunt festivalorganisatoren die circulair willen organiseren 

en treedt op als verbindende factor tussen die evenementen.  

● We zorgen dat gft-afval in de gehele stad gescheiden kan worden ingezameld.  

● Kringloopwinkels zijn een belangrijke schakel in de circulaire economie. 

Hergebruik van spullen staat hoog in de piramide van waardebehoud. De 

gemeente blijft inzetten op goede samenwerking met de kringloopwinkels vanuit 

zowel het sociale als fysieke domein. Laagdrempelig contact en vaste 

aanspreekpunten binnen de ambtelijke organisatie dragen bij aan de 

samenwerking.  

● De gemeente zet zich in voor passende locaties voor kringloopwinkels in onze 

groeiende stad. 

● Fietsen die bij weesfietsacties worden weggehaald worden gedoneerd aan de 

fietsenbank en ter beschikking gesteld aan Utrechters met een kleine beurs. 

● Utrecht werkt samen met overheden en het bedrijfsleven in de regio om zoveel 

mogelijk grondstoffen in de regio te houden en om werkgelegenheid te creëren. 

Daarnaast moeten Utrecht en de omliggende gemeenten met elkaar 

samenwerken om het bouwproces circulair te organiseren.  

● Utrecht stimuleert circulair bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling, met 

daarbij ook aandacht voor duurzame logistieke stromen.  



● We geven prioriteit aan het onderzoeken en ontwikkelen van een 

grondstoffenbank. Dit is een centrale plek voor de opslag van bouw- en 

sloopafval dat wordt hergebruikt. In de komende jaren wordt veel gebouwd, een 

grondstoffenbank kan dus op korte termijn al een verschil maken.  

● Ook in de komende periode omarmen we de aanpak Duurzaam GWW om zo ook 

in de grond-, water- en wegenbouw te verduurzamen. 

● We onderzoeken of milieustraten langer geopend kunnen worden, en 

toegankelijk kunnen worden voor het mkb. Zo kan meer afval worden 

ingezameld en hoogwaardiger worden verwerkt.  

● Bij het vervangen van onder andere (straat)verlichting en cv -ketels in publieke 

gebouwen komt jaarlijks veel e-waste vrij. Door dit af te geven aan 

gecertificeerde verwerkers krijgen waardevolle materialen een tweede leven en 

komen gevaarlijke stoffen niet in het milieu terecht. 

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Cultuur 

 

Samen beleven en bespreken 
Utrecht heeft een veelzijdig en mooi kunst- en cultuuraanbod. Van koorzang tot 

breakdance, van kunsteducatie op school tot voorstellingen in de Stadsschouwburg. 

Kunst kan confronteren, stilzetten, ontspannen, wakker schudden en verbinden. In 

Utrecht werken amateur- en professionele organisaties samen om de Utrechtse 

cultuursector nog mooier te maken. De gemeente vervult daarin een belangrijke rol als 

subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van de cultuur en het erfgoed.  

 

Cultuur is van en voor iedereen. Wij willen inzetten op laagdrempelige toegang tot al 

het moois wat de culturele sector te bieden heeft, zodat iedereen mee kan doen. Dit 

betekent onder andere een goede doorstroom van binnenschoolse cultuureducatie naar 

buitenschoolse educatie, en voldoende kunst- en cultuuraanbod binnen de U-pas. 

Wijkcultuurhuizen spelen in de laagdrempelige toegang een belangrijke rol, 

bijvoorbeeld door ontmoeting middels culturele activiteiten en door talentontwikkeling, 

waardoor het welzijn van buurtbewoners positief  kan worden beïnvloed. 

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

Cultuur 

● Subsidies voor grotere instellingen worden regelmatig geëvalueerd: dat een 

instelling al lange tijd subsidie ontvangt, moet geen automatisme opleveren 

voor nieuwe verstrekking. 

● De gemeente laat het cultuuraanbod meegroeien met de groei van de stad.  

● Bij culturele evenementen staat goede afstemming met buurtbewoners en 

tijdige en zorgvuldige communicatie voorop.  

● Met de U-pas moet er toegang zijn tot voldoende divers cultureel aanbod, zowel 

wat betreft cultuureducatie als wat betreft evenementen binnen de 

cultuursector. 

● Investeren in cultuurgebouwen is soms nodig maar moet kritisch beoordeeld 

worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op 

lange termijn. 



● Er komt een goede doorstroom van binnenschoolse cultuureducatie naar 

buitenschoolse cultuureducatie. 

● (Jongeren)wijkcultuurhuizen worden voortgezet.  

● De tweejarige regeling blijft bestaan en wordt uitgebreid. Deze regeling is een 

mooie manier voor nieuwe verfrissende organisaties om een relatie met de 

gemeente te ontwikkelen. 

● Bij kunstopdrachten vanuit de gemeente wordt altijd eerst gezocht naar een 

passende Utrechtse kunstenaar of organisatie om de opdracht uit te voeren.  

 

Erfgoed 

● Er komen duidelijke en toegankelijke regels voor verduurzaming van erfgoed. 

Hierbij gaat de gemeente uit van wat mogelijk is en ondersteunt de inwoner bij 

het maken van de groene stap. Deze ondersteuning wordt ook geboden voor de 

verduurzaming van religieus erfgoed. 

● Utrechts erfgoed is van alle Utrechters en moet daarom ook toegankelijk zijn 

voor iedereen. In de basis is Utrechts erfgoed dus openbaar toegankelijk, tenzij 

het echt niet anders kan.  

● We maken in het kader van 900 jaar stadsrechten een kaart waarop al het 

Utrechts erfgoed zichtbaar is en delen op welke manier daarvan genoten kan 

worden. 

● De kerkenregeling komt terug: kerken met een gemeentelijke monumentale 

status kunnen een beroep doen op een budget voor onderhoud.  

 

Bibliotheek 

De bibliotheek is multifunctioneel, en is van groot belang binnen onze samenleving. De 

bieb is een plek van ontmoeting, van leren, van gedachtewisseling en van leesplezier. 

Het is daarom van belang dat iedereen makkelijk toegang heeft tot de bibliotheek. Wij 

willen ons daarom blijvend inzetten voor een laagdrempelige nabije bibliotheek, waar 

ontmoeting en van elkaar leren centraal staan.  

● In alle wijken staat een bibliotheek. 

● De bibliotheek is het centrale punt in de wijk voor taal - en digitale 

vaardigheidsontwikkeling; de gemeente geeft de bibliotheek speciaal voor deze 

functie in de wijken geld.  

● De bibliotheken worden ondersteund in hun maatschappelijke centrumfunctie, 

bijvoorbeeld via subsidieregelingen. 

 

Lokale media 

Lokale media hebben een belangrijke functie in de gemeente. Ze dragen bij aan de 

controle van de lokale democratie, laten inwoners kennis maken met culturele 

voorzieningen, en ze geven ons het nieuws van de gemeente. Het gaat hier om de 

gevestigde lokale media die middelen vanuit de gemeente ontvangen, ma ar ook om de 

initiatieven van inwoners die willen bijdragen aan ontmoeting, het kritische gesprek en 

politieke duiding. We kunnen niet zonder deze media en initiatieven.  

● De lokale journalistiek en media worden ondersteund, in zowel middelen als 

voorzieningen. 

● De gemeente geeft steun aan initiatieven en projecten zoals podcasts en 

nieuwssites, bijvoorbeeld via subsidieregelingen en aanspreekpunten.  

 

>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  



De gemeente als eerste overheid 

 

Betrouwbaar en benaderbaar 
De gemeente heeft vooral als taak de samenleving te versterken en staat daarom naast 

mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, 

te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. De menselijke maat, dát past bij 

de ChristenUnie. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig 

dan de ander. En voor mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, 

biedt de overheid een vangnet. Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de 

overheid als hun vrijheid, gezondheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. 

Om die reden is het goed dat de overheid ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert 

en kadert. Daarnaast moet de gemeente bij beleidsinterventies een toet s toepassen 

waarbij gekeken wordt naar samenwerkingen, zowel binnen de gemeentelijke 

organisatie als daarbuiten. 

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

Betrouwbare overheid 

Vertrouwen in de gemeente als overheid is de basis. De ChristenUnie wil  bijdragen aan 

het bouwen aan vertrouwen door: 

● Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Utrecht;  

● In te zetten op goede relaties met inwoners;  

● Een open en benaderbare houding, en het durven toegeven van fouten (ook bij 

de Gemeente Utrecht werken mensen…); 

● Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen;  

● Ervoor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid 

plaatsvinden; 

● De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven;  

● Het onderwerp integriteit continu aandacht te geven door:  

o Raad en college elke twee jaar een bijeenkomst over integriteit te laten 

beleggen, zodat dilemma’s regelmatig besproken worden;  

o De burgemeester een tweede vertrouwenspersoon aan te laten stellen 

naast hem-/haarzelf (als hoeder van de integriteit), waarbij ervoor wordt 

gezorgd dat er altijd een man en een vrouw vertrouwenspersoon zijn.  

 

Benaderbare overheid 

De gemeente moet benaderbaar zijn voor alle inwoners: inwoners die digitaal vaardig 

zijn en inwoners die dat niet zijn; inwoners die makkelijk naar het Stadskantoor kunnen 

komen en inwoners voor wie dat lastig is. Dit betekent dat de dienstverlening van de 

gemeente hierop moet inspelen. Daarnaast staat het werken vanuit vertrouwen richting 

inwoners centraal. Binnen de gemeente is een zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige 

dienstverlening in combinatie met een efficiënte en effectieve uitvoering de basis. 

Gestandaardiseerde en geautomatiseerde producten en diensten zijn de basis waarbij 

er aanvullend ruimte is voor maatwerk. Dit realiseren we door de volgende 

maatregelen: 

● Het Stadskantoor biedt een open houding en begeleidt mensen ook zonder 

afspraak. Dit kan gerealiseerd worden door het voortzetten van het huidige 

Servicepunt en door het inzetten van gastheren en -vrouwen. 

● Bij het digitaliseren van processen staat efficiëntie centraal. Mogelijkheden om 

zoveel mogelijk verzoeken digitaal af te kunnen handelen worden onderzocht en 



geïmplementeerd zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om ‘aan de balie’ 

geholpen te worden of een persoonlijk telefoongesprek te voeren.  

● De gemeente gaat verder met het thuisbezorgen van paspoorten en rijbewijzen. 

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit gratis aan te bieden aan 

mensen die lastig naar het Stadskantoor kunnen komen en tegen betaling voor 

mensen die voor het gemak laten thuisbezorgen. 

● De gemeente ontwikkelt laagdrempelige informatiepunten in verschillende 

wijken. Hierbij kan bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt worden van videozuilen in 

buurtcentra of wijkpunten waar mensen contact kunnen hebben met 

medewerkers van de gemeente, bijvoorbeeld onder begeleiding van iemand uit 

het buurtteam. 

● Utrecht blijft koploper op het gebied van begrijpelijke taal en goed 

communiceren: heldere overheidscommunicatie kan cruciaal zijn voor sommige 

inwoners. 

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Dierenwelzijn  

 
Een diervriendelijk Utrecht 
Als Utrechters hebben wij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de 

dieren. Zowel wilde dieren als huisdieren horen bij de samenleving en verdienen onze 

aandacht omdat ze voor een groot deel van ons afhankelijk zijn. Veel aspecten van ons 

leven hebben impact op dierenwelzijn.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● Utrechters die de zorg voor dieren niet zelf kunnen dragen worden 

tegemoetgekomen en ondersteund.  

● We bevorderen de leefomgeving voor dieren in een natuurlijke habitat, 

bijvoorbeeld door groene gebieden met elkaar te verbinden. In het beheer van 

de openbare ruimte is de gemeente zich nog bewuster van de Flora- en 

Faunawet.  

● De gemeente bevordert dat eigenaren bewuste keuzes maken in de aanschaf 

van huisdieren (bij voorkeur bijvoorbeeld niet via Marktplaats) en hun 

huisdieren gezonder laten leven. We geven actiever voorlichting over 

dierenwelzijn. 

● In Utrecht moeten voldoende opvangplaatsen zijn. Wanneer dierenleed ontstaat, 

wordt hiertegen opgetreden. De ChristenUnie wildat in de Algemene Plaatselijke 

Verordening is opgenomen dat het gebruik van vuurwerk verboden is in de 

omgeving van dierenopvangcentra, kinderboerderijen en maneges.  

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Economische zaken 

 
Support the locals 
De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van 

andersom. Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een 

middel om andere doelen te realiseren. De coronacrisis heeft voor veel inwoners 



duidelijk gemaakt hoe belangrijk lokale ondernemers zijn voor het straatbeel d. Vanuit 

het idee ‘support the locals’ werd gestimuleerd om lokaal of in de nabije omgeving van 

Utrecht te kopen in plaats van online te bestellen. De coronacrisis maakte ook duidelijk 

hoe sterk bedrijven afhankelijk zijn van een goed functionerende overheid. Aan de 

andere kant mogen we van ondernemers en bedrijven vragen om ook dienstbaar te zijn 

aan de lokale samenleving. 
 

In Utrecht zijn veel (internationale) bedrijven met hun hoofdkantoren gevestigd, want 

Utrecht is een gewilde stad vanwege de centrale ligging. Naast grote werkgevers, is het 

midden- en kleinbedrijf (mkb) onmisbaar. De ChristenUnie kiest voor publiek -private 

samenwerking, waarbij ondernemers, organisaties, onderwijsinstellingen en overheden 

samen werken aan de (regionale) circulaire economie en arbeidsmarkt. De ChristenUnie 

wil ondernemers begeleiden bij digitalisering en sterker maken bij risico’s tot deelname 

aan het criminele circuit (ondermijning).  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● De ChristenUnie wil de circulaire economie stimuleren door kenniskringen die 

zich richten op het besparen van grondstoffen en energie en het gebruik maken 

van elkaars warmte of energie. 

● De ChristenUnie Utrecht wil dat de lokale overheid investeert in goede 

infrastructuur en betere bereikbaarheid, ook digitaal. 

● De ChristenUnie is voorstander van regionale samenwerking op het gebied van 

onderwijs en arbeidsmarkt en doet mee in de Utrecht Talent Alliantie. Een leven 

lang ontwikkelen stopt niet bij een uitkering, dus we richten ons nadrukkelijk op 

die inwoners. Ook de inzet op digitale basisvaardigheden is belangrijk.  

● Het zou voor lokale initiatieven makkelijker moeten zijn om in het hart van 

Utrecht te ondernemen. Wij benutten hier graag de leegstand voor.  

● Leegstand trekt criminaliteit aan. In overleg met het bedrijfsleven gaan we 

leegstand voorkomen, zowel in de binnenstad als op bedrijventerreinen. In 

Utrecht zetten we op tijd in op herstructurering van bedrijventerreinen om 

tegemoet te komen aan veranderende behoeftes van bedrijven.  

● De ChristenUnie wil bedrijventerreinen aantrekkelijker maken door groene 

ruimtes toe te voegen zodat er gesport en gewandeld kan worden in de pauzes 

en avonduren.  

● Winkeliers mogen niet gedwongen worden om hun winkel op zondag te openen. 

De gemeente moet dit garanderen en bewaken. 

● We gaan graag de samenwerking aan met bedrijven die op inhoud voor Utrecht 

kiezen. We maken geen gebruik van premies of subsidies om bedrijven naar 

Utrecht te trekken.  

● We zijn voorstander van ruimte voor ondernemerschap, maar bi nnen duidelijke 

kaders ten aanzien van maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

● We zorgen voor een klimaatneutrale en veilige inrichting van bedrijventerreinen 

en zorgen dat deze goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of via andere 

duurzame alternatieven. 

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

  



Financiën  

 

Heldere zaken 
In de afgelopen jaren is het takenpakket van de Gemeente Utrecht flink uitgebreid. 

Hierbij zijn de financiële risico’s toegenomen. Door de bezuinigingen op de uitkering en 

de herijking van het Gemeentefonds ligt er een grote druk en onzekerheid op het 

financiële beleid. Dat betekent dat, naast het uitgangspunt dat gemeenten voldoende 

geld van het Rijk moeten ontvangen om hun taken goed te kunnen uitvoeren, de 

Gemeente Utrecht de komende periode uitgaven en inkomsten in evenwicht moet 

brengen.  

 

De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen 

afwegen. Bij bezuinigingen wil de ChristenUnie de posten die te maken hebben met de 

nood van individuele inwoners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande 

voorzieningen zo veel mogelijk ontzien. Als dan toch moet worden bezuinigd, dan niet 

met de figuurlijke kaasschaaf, maar door het maken van echte keuzes. Bezui nigingen 

op het sociale domein leiden tot langdurige polariserende gevolgen. Uiteraard moet er 

voor mensen met weinig financiële draagkracht, maatwerk mogelijk zijn.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● Zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen staat voorop bij 

het maken van financiële en beleidsmatige afwegingen.  

● De ChristenUnie bezuinigt niet op op het sociaal domein en de breedste 

schouders zullen de zwaarste lasten dragen.  

● Het weerstandsvermogen wordt in de komende jaren aangevuld naar 1,0.  

● Er wordt een realistisch gesprek gevoerd over de lokale heffingen en leges.  

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Groen 

 

Meer stamgasten in Utrecht 
Een groene stad is van groot belang voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van 

de inwoners van Utrecht. Utrechters sporten in parken, wandelen langs de singel of in 

parken en komen tot rust op grasstroken en in stadstuinen. De coronacrisis maakte 

duidelijk hoe belangrijk het is dat inwoners in hun nabije omgeving voldoende 

mogelijkheden hebben om te ontspannen. Een groene stad vermindert hittestress en 

stimuleert biodiversiteit. Daarnaast zorgt groen voor schone lucht en verkoeling. 

Verkoeling door groen zal steeds belangrijker worden wanneer klimaatverandering zorgt 

voor langdurige droogte en hitte.  

 

Veel van deze voordelen worden gerealiseerd wanneer er groen in de directe omgeving 

van mensen is. Op dit moment kent Utrecht een tekort aan groene ru imte, terwijl de 

stad verder groeit. Wij investeren in groen in alle wijken en buurten. Daarnaast moet 

de gemeente zich sterk maken voor behoud van natuur aan de randen van de stad, 

zoals Amelisweerd en de Gagelpolder. De natuur is kwetsbaar en daarom zijn  goede 

afspraken en regels nodig om haar te behouden en te beschermen. Met groenbeleid 

anticiperen wij op de klimaatverandering van de komende decennia. De ChristenUnie 

wil dat de gemeente toekomstscenario’s onderdeel maakt van het groenbeleid.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 



● In bestaande wijken en straten wordt voorrang gegeven aan groen boven steen; 

alleen indien het echt niet anders kan is de openbare ruimte versteend.  

● We stimuleren inwoners in ‘groen-denken’ en bieden de mogelijkheid om aan te 

geven of en hoe een buurt groener ingericht kan worden in de Slim Melden -app. 

We combineren dit met een communicatiestrategie waarbij de ecologische 

uitdagingen worden uitgelegd en inheemse planten en zaden worden uitgedeeld 

die helpen bij de verbetering van biodiversiteit.  

● Bij nieuwe wijken en bouwprojecten geven we prioriteit aan groen in de buurt 

en bouwen we natuurinclusief. We creëren meer plekken waar schaduw 

gevonden kan worden.  

● In de bestaande en nieuwe infrastructuur houden we rekening met flora en 

fauna; onder andere door het creëren van ‘bijvriendelijke’ bermen.  

● In navolging van de mossen op de bushokjes onderzoeken we innovatieve 

manieren om meer groen in de stad te krijgen, zoals geveltuinen. Ook gaan we 

verder met het vergroenen van daken. 

● Door aanleg en onderhoud van goede wandel-, fiets- en beleefpaden maken we 

de natuur beleefbaar en toegankelijk. Er komen groene fietsroutes naar de 

randen van de stad. 

● We besteden meer geld aan natuur- en milieueducatie. Het is belangrijk dat 

Utrechters op de hoogte zijn van de effecten van klimaatverandering en de 

mogelijkheden die zij hebben om hier preventief invloed op te hebben.  

● We ontwikkelen ontmoedigingsbeleid voor het stoken van hout en zorgen voor 

goede voorlichting over het nut van houtrookfilters.  

● We spreken ons uit tegen verbreding van de A27 bij Amelisweerd. We koesteren 

het groen in en rond Utrecht.  

● Bij het aanplanten van bomen en planten houden we rekening met het 

veranderende klimaat en haar invloed op de vegetatie.  

● We verbeteren de biodiversiteit door aanplanting van bij -, insect- en 

vlindervriendelijke bloemen en door het inzetten van natuurvriendelijke 

maatregelen bij plagen. 

● Binnen het beleid gericht op biodiversiteit zien we toe op variatie in functionele 

kenmerken bij planten en bomen. We baseren ons hierbij op klimaatscenario’s.  

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Jeugdzorg 

 

Aandacht voor een goede start 
De jeugd heeft de toekomst, dat geldt ook in de stad Utrecht. Samen willen we zorgen 

voor kansen voor alle kinderen in de stad en kiezen we ervoor kinderen te helpen als 

dat nodig is. De gemeente moet zorg dragen voor een integrale blik op de jeugdhulp en 

inzetten op preventie en vroegsignalering. Hierbij gaat het om alle omgevingen waar 

een kind zich begeeft: het gezin of een andere woonsituatie, de school, de buurt of een 

vereniging. In Utrecht groeien de meeste kinderen op in een veilig gezin. De kindere n 

die niet veilig opgroeien hebben goede en snelle hulp nodig. Ieder die hulp nodig heeft 

moet dit snel kunnen ontvangen, licht en dichtbij als het kan, zwaarder als het moet. 

Op het gebied van de jeugdzorg zijn al jaren in het hele land financiële tekorte n, zo 

ook in Utrecht. De gemeente zal blijvend moeten lobbyen voor toereikende financiering. 



Er zijn namelijk nog steeds wachtlijsten, en deze worden langer. Daarnaast is het 

vinden van voldoende en goed personeel een voortdurende uitdaging. Dit personeel is 

cruciaal om jeugdzorg te kunnen verlenen. De ChristenUnie wil de huidige werkwijze 

van samenwerkingen in wijken via organisaties als de buurtteams, KOOS en Spoor030 

doorzetten. Een werkwijze waarin vertrouwen, goede samenwerking, professionaliteit 

en menselijkheid centraal staat.  
 

Hierbij begint het bij de hulp voor ouders die vragen hebben rondom het krijgen van 

kinderen of opvoeden. Laagdrempelige hulp moet hiervoor beschikbaar zijn. We 

signaleren als ChristenUnie dat opvoeden soms gepaard gaat met fi kse uitdagingen. 

Denk aan toenemend schermgebruik, drugsgebruik onder jongeren, gevoelens van 

eenzaamheid, de gevolgen van een scheiding voor kinderen, toenemende druk om te 

moeten presteren etcetera. We willen deze toegenomen maatschappelijke vraagstukken  

in de opvoeding meer bespreekbaar maken. Onderdeel van een veilig gezin is een 

stabiele relatie van de ouders. Ook in Utrecht hebben we te maken met scheidingen die 

soms uitmonden in vechtscheidingen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders 

vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is 

nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel 

relatieleed voor ouders wordt voorkomen. 

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● De gemeente moet laagdrempelige ondersteuning faciliteren bij vragen over 

geboorte en opvoeding, bijvoorbeeld door de verbinding te leggen tussen het 

consultatiebureau, de huisarts en het buurtteam in het aanbieden van 

ouderschapscursussen. 

● De gemeente ontwikkelt met betrokken organisaties een 1000-dagenplan voor 

kinderen, hierin staan mogelijke uitdagingen en stappen in de eerste duizend 

levensdagen van een kind omschreven en wordt toegelicht waar ouders terecht 

kunnen met eventuele vragen.  

● De gemeente ontwikkelt een preventief (v)echtscheidingsbeleid waarin aandacht 

en een veilige leefomgeving centraal staan.  

● De gemeente ondersteunt actief initiatieven waarbij Utrechters ouders kunnen 

ondersteunen, zoals buurtgezinnen, Home Start en Family Factory.  

● Goed contact tussen scholen en huisartsen is van belang: elke school heeft een 

vaste Praktijkondersteuner Huisarts (POH)-jeugd. 

● De gemeente zet in op het vinden en behouden van goede pleeggezinnen om 

kinderen nabij thuis op te vangen en biedt passende ondersteuning van deze 

pleeggezinnen door bijvoorbeeld deskundige ondersteuning. Hierbij kan ook 

gedacht worden aan tijdelijke pleegopvang.  

● De gemeente wijst ouders op de mogelijkheid om jeugdhulp in te kopen via het 

persoonsgebonden budget (pgb), bijvoorbeeld identiteitsgebonden of 

specialistische zorg. 

● Binnen de jeugdzorg staat het credo ‘één gezin, één plan, één coördinator’ 

centraal. Zodoende kan worden ingezet op een integrale aanpak en een goede 

samenwerking tussen verschillende instanties.  

● Jongeren van 18 jaar of ouder die mantelzorger zijn, worden optimaal 

ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije 

tijd hebben. 

● Voor zwerfjongeren is er opvang en begeleiding, en zogenaamde 

‘spookjongeren’ worden opgespoord. Ook zorgt de gemeente voor voldoende 



aandacht voor de overgang van jongeren van 18- naar 18+, vaak komen hierbij 

veel veranderingen kijken en jongeren kunnen in deze fase tussen wal en schip 

belanden. Voor deze doelgroepen ontwikkelt de gemeente een plan van aanpak.  

● De gemeente roept samenwerkingspartners op om aandacht te besteden aan 

mentale weerbaarheid onder jongeren. 

● Bij aanbestedingen richting grote samenwerkingsorganisaties blijft ruimte voor 

lokaal maatwerk en hulp via vrijgevestigde praktijken.  

● De gemeente heeft aandacht voor het aanbieden van creatieve oplossingen voor 

vragen vanuit gezinnen. Soms is een interventie buiten de formele zorg om voor 

een gezin een passende oplossing. Bijvoorbeeld de inzet van een mentor of 

buddy vanuit een vrijwilligersorganisatie.  

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Klimaat en energietransitie 

 
Regionaal en opgewekt 
Klimaatverandering is een feit, nu en in de komende decennia. Vanuit 

verantwoordelijkheid voor een aangename leefomgeving voor de komende generaties 

moeten de gemeente en haar inwoners ambitieus inzetten op energietransitie en op het 

onder de 1,5 graad houden van de opwarming van de aarde. De ChristenUnie vindt het 

van groot belang de komende jaren de grootste prioriteit aan het klimaat te geven. We 

willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor duurzame 

energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit is 

topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden  de norm. 

Grondstoffen willen we niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Alleen dan 

kan Utrecht de aangename en gezonde stad blijven die het is. De verantwoordelijkheid 

hiervoor ligt allereerst bij de gemeente, zij moet de komende jaren grote keuzes durven 

maken. Tegelijkertijd kan de gemeente dit niet alleen; de samenwerking met en het 

enthousiasme van haar inwoners en bedrijven is hierbij een must.  

 

Lokaal krijgen de gemaakte plannen en doelstellingen de komende jaren handen en 

voeten. Utrecht staat echter niet alleen in deze opgave en bundelt de krachten met de 

regio. Voor het opwekken van duurzame energie maakt Utrecht onderdeel uit van de 

regio U16, waarmee in 2021 een Regionale Energiestrategie (RES) is ontwikkeld. Deze 

regionale samenwerking is essentieel. Klimaatverandering begint en stopt niet bij 

gemeentegrenzen en hetzelfde geldt voor de energietransitie. De ChristenUnie verlangt 

van de gemeente een ambitieuze en innovatieve opstelling, zowel in het creëren van 

ruimte voor de transitie als in kennis, expertise en organisatiekracht.  

 

De ChristenUnie hangt de maatregelen die de gemeente de komende jaren moet nemen 

op aan drie thema’s: verduurzaming van de gebouwde omgeving, maximaal inzetten op 

duurzame energie en bewustwording en participatie.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

Verduurzaming van de gebouwde omgeving 

● In de Transitievisie Warmte (TVW) legt de gemeente vast welke wijk wanneer 

en hoe overgaat op nieuwe vormen van verwarmen en koken. In 2030 moet het 

aantal aansluitingen op het aardgasnet met minimaal 40.000 zijn afgenomen. 

Dit is een grote en ambitieuze opdracht. Vanaf 2022 starten we met deze 



transitie en zorgen binnen een jaar voor versnelling, zodat we voor het einde 

van de raadsperiode de helft van deze opdracht hebben voltooid.  

● We zorgen dat de start van de transitie soepel en vlot verloopt en dat be woners 

van de betreffende wijken nauw betrokken worden bij het plan en de realisatie. 

We richten de site en de gemeentelijke kanalen zo in dat informatie makkelijk in 

te winnen is en vragen makkelijk te stellen zijn.  

● Verder zetten we in op voldoende uitvoeringskracht bij de gemeente, zoals 

projectleiders op wijkniveau, voldoende capaciteit voor participatiesessies en 

een goede samenwerkingsrelatie met bedrijven en maatschappelijke 

organisaties.  

● Het sleutelwoord in de energiebesparing is het isoleren van huizen. We geven 

isoleren prioriteit en stimuleren inwoners hierbij. Grote winst behalen we door 

het isoleren van slecht geïsoleerde huizen. Het is vele malen nuttiger van 

energielabel F of G naar energielabel B te isoleren, dan van energielabel B naar 

energielabel A.  

● Met woningcorporaties spreken we af dat alle sociale huurwoningen in 2030 

goed geïsoleerd en energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn, waarbij de 

woonlasten gelijk blijven. 

● We willen energiearmoede voorkomen: waar aardgas wordt vervangen door 

duurzame warmte, stimuleren we woningeigenaren te investeren in isolatie 

zodat de energierekening omlaag gaat.  

● Utrecht heeft een groot warmtenet dat nog verder verduurzaamd kan worden. 

We stimuleren Eneco in het verder verduurzamen van het warmtenet. Dit moet 

volgens de ChristenUnie zowel met grootschalige als kleinschalige duurzame 

warmtebronnen mogelijk zijn. 

● Lokale energiecoöperaties worden gestimuleerd in het ontwikkelen van 

duurzame warmtebronnen en worden door de gemeente geholpen om di t te 

laten aansluiten op de gemeentelijke ambities in de Transitievisie Warmte.  

● Het vastgoed van de gemeente wordt zo snel mogelijk, maar zonder daarbij 

materiaal en investeringen te verspillen, energieneutraal.  

 

Maximaal inzetten op duurzame energie 

● In een stad als Utrecht heeft ‘zon op dak’ veel potentie, omdat er veel grote 

daken zijn en het netwerk van Stedin veel mogelijkheden biedt. In de Regionale 

Energiestrategie (RES) is een forse ambitie opgenomen voor grootschalig zon op 

dak. Grootschalig zon op dak is (veelal) niet voor eigen voorziening maar 

bedoeld als opwek. De ChristenUnie maakt zich er de komende periode hard 

voor om deze potentie te verwezenlijken.  

● Naast het inzetten op grootschalig zon op dak, zet de ChristenUnie ook in op 

kleinschalig zon op dak (hiermee wordt met name zon op dak op woningen 

bedoeld). In het coalitieakkoord van 2018 noemt de gemeente de ambitie dat in 

2025 op 20 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen liggen. Van de 

ChristenUnie mag dit ambitieuzer: gedurende de komende raadsperiode gaan we 

voor een doelstelling van zonnepanelen op 30 procent van de Utrechtse daken.  

● We zijn voorstander van opwekking van duurzame energie in Rijnenburg en 

Reijerscop door middel van windmolens en zonne-energie. Al sinds 2010 wordt 

op initiatief van de ChristenUnie gesproken over windenergie in Rijnenburg. Wat 

de ChristenUnie betreft is het nu tijd voor doen, de plannen liggen klaar. 



Daarom zetten we alles op alles om de windmolens in deze raadsperiode te 

realiseren. 

● Bij de realisatie van wind- en zonne-energie geven we concrete invulling aan 

financiële participatie en volgen daarbij het Klimaatakkoord waarin staat dat 

gestreefd moet worden naar 50 procent lokaal eigendom. Omwonenden moeten 

kunnen meedelen in de winst van windenergie.  

● We willen dat de gemeente de potentie van geo- en aquathermie gaat 

onderzoeken en benutten, om zo steeds minder afhankelijk te zijn van aardgas 

en biomassa. 

● Biomassa wordt nu gebruikt als een tijdelijke bron die we inzetten tot een meer 

toekomstbestendige bron beschikbaar is. Maar biomassa is ook zeer vervuilend. 

Wat ons betreft zetten we volop in op alternatieven en realiseren we dat we via  

landelijke regelgeving de ruimte krijgen om geen nieuwe biomassacentrales of 

pelletkachels meer te vergunnen. 

● Bestaande biomassacentrales worden zo snel mogelijk gesloten.  

● We zorgen dat de behoefte aan energie van de gemeentelijke organisatie 

duurzaam, binnen de landsgrenzen en het liefst zo regionaal mogelijk wordt 

opgewekt.  

 

Bewustwording en participatie 

● We willen dat Utrechters zich meer bewust worden van de noodzaak om 

maatregelen te treffen. Daarom bieden we op één centraal punt (zowel digitaal 

als fysiek) goede en actuele informatie aan over de mogelijkheden en 

maatregelen die je als particulier kunt nemen, zoals het aanpassen van je 

woning.  

● We vinden het belangrijk dat iedereen kan profiteren van de voordelen van 

verduurzaming en houden er oog voor dat verduurzaming niet alleen iets voor 

de rijke inwoners is. 

● Voor inwoners met een kleine beurs die een duurzame investe ring willen doen, 

kan de gemeente een rol spelen door te zorgen voor een fonds waaruit met een 

zeer lage of nihiele rente geleend kan worden.  

● We stimuleren en ondersteunen particuliere initiatieven en energiecoöperaties, 

zowel praktisch als financieel. Dit geldt ook voor projecten voor kleinere 

maatregelen, zoals isolatie. 

● Met zowel corporaties als particuliere verhuurders van studentenhuizen wordt 

afgesproken dat de rekening voortaan wordt gesplitst in huur en betaling van 

gas/water/licht. Zodoende krijgen studenten inzicht in hun energieverbruik en 

loont het om zuinig(er) te wonen. 

● We willen dat de gemeente bewoners en corporaties helpt bij het vinden van 

een goede verdeling tussen kosten en opbrengsten zodat investeringen in 

duurzame woningen beter mogelijk zijn en de totale woonlasten niet stijgen.  

● We gaan de komende raadsperiode in gesprek met particuliere verhuurders over 

verduurzaming. Concreet kan de gemeente een loket voor vragen van 

verhuurders en een klankbordgroep voor het beleid inrichten. Als pa rticuliere 

verhuurders hulp nodig hebben bij verduurzaming, gaat de gemeente hierover in 

gesprek en wordt gezocht naar mogelijkheden.  

● De auto is een belangrijke bron van uitstoot en wordt veel gebruikt voor woon -

werkverkeer. We stimuleren Utrechters thuis of in de buurt te werken door 

gratis werkplekken in of om de stad aan te bieden. Uiteraard heeft de 



ambtelijke organisatie hier een voorbeeldfunctie in. De gemeente zoekt de 

samenwerking met werkgevers, die ook hun verantwoordelijkheid moeten 

nemen. 

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Maatschappelijke opvang 

 
Kijken naar wat mogelijk blijft 
De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat 

mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijkertijd moet de gemeente zorgen 

voor passende ondersteuning en hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden. 

Zelf geeft de gemeente hierin het goede voorbeeld door in haar eigen organisatie 

ruimte te bieden voor deze groepen. 

 

De huishoudelijke hulp in Utrecht is goed georganiseerd en het is belangrijk dat deze 

hulp vindbaar is en blijft voor wie dit nodig heeft. Binnen de kaders van de net 

afgeronde aanbesteding is het belangrijk kwaliteit goed te monitoren en bij te sturen 

waar nodig. De Utrechtse bevolking vergrijst; tussen nu en tien jaar neemt de vraag 

naar huishoudelijke hulp verder toe. De nieuwe manier van aanbesteden van de Wmo 

ziet de ChristenUnie als kans om, net als in de jeugdzorg, meer integraal en wijkgericht 

te werk te gaan. Juist in de wijk kunnen informele en formele zorg er samen voor 

zorgen dat onze inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. 

De kwaliteit van leven blijft hoger en de maatschappelijke kosten van intramurale zorg 

en ondersteuning worden lager. 

 

De gemeente moet zorgen voor een goede aansluiting tussen formele en informele zorg 

door het bieden van een wegwijzerfunctie. Ook is het de taak van de gemeente 

positieve voorbeelden uit te lichten en initiatief van bedrijven en maatschappelijke 

organisaties te stimuleren. Daarnaast zorgen we er actief voor dat iedereen een gevoel 

heeft bij wat er speelt in de stad. We beginnen hiermee al op jonge leeftijd. 

Bijvoorbeeld door de maatschappelijke stage, die de ChristenUnie onderdeel laat blijven 

van het onderwijsaanbod. 

 

Dak- en thuislozen 

Voor de groep dak- en thuislozen blijft de woningnood een urgent thema. Ervaring leert 

dat de doorstroom naar een zelfstandig huis kan helpen om te herstellen en weer 

volledig onderdeel te zijn van de maatschappij. Ook maatwerkoplossingen als hostels 

en prikkelarme plekken moeten middelen blijven die kunnen worden ingezet voor deze 

groep. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld verward gedrag moet er aandacht zijn 

voor hulp op maat. 

 

Mantelzorg 

De ondersteuning van mantelzorgers heeft aandacht nodig. Zo zijn onder andere 

dagbesteding en respijtzorg belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te 

voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de 

mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die, soms zonder dat ze het zelf 

weten, mantelzorger zijn geworden. De gemeente zorgt ervoor dat er actuele 

informatie wordt geboden; in het bijzonder wil de ChristenUnie aandacht voor jonge 

mantelzorgers. 



Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op 

ondersteuning, onder meer via mantelzorgutrecht.nl. Aan jonge mantelzorgers 

wordt extra aandacht besteed middels een duidelijk aanspreekpunt en goed 

vindbare informatie.  

● De informatie op de website van de gemeente met betrekking tot 

maatschappelijke opvang wordt explicieter en beter vindbaar gemaakt. Zo wordt 

er een website help.utrecht.nl opgezet en kan op een sociale kaart het 

zorgaanbod worden gevonden. 

● De gemeente kent de informele zorginitiatieven en maakt deze nog meer 

onderdeel van het aanbod door inwoners hierop te wijzen.  

● De maatschappelijke stage voor 16- tot 18-jarigen als onderdeel van het 

onderwijsprogramma wordt gecontinueerd.  

● De Gemeente Utrecht vervult een belangrijke regierol in het vinden van 

woningen voor dak- en thuislozen, ook in de regio. 

● In de bestemming van gebouwen wordt flexibel omgegaan met de wens om 

meer hostels of prikkelarme plekken te realiseren zodat aan de woonbehoefte 

van dak- en thuislozen kan worden voldaan.  

● In nieuwe binnenstedelijke ontwikkelingen is voldoende ruimte voor 

maatschappelijke voorzieningen zoals opvanglocaties. 

● Bedrijven worden gestimuleerd zich in te zetten in hun directe omgeving als 

onderdeel van het informele zorgnetwerk, te communiceren over wat hen 

bezighoudt en na te denken over wat ze voor de buurt (en vice versa) kunnen 

betekenen. 

● De regie op levering en reparatie van hulpmiddelen zoals trapliften of rolstoelen 

wordt uitgebreid zodat mensen niet onnodig lang zonder zitten.  

● De gemeente streeft naar meer diversiteit op de werkvloer in haar eigen 

organisatie: mensen met een beperking zijn volwaardig onderdeel van de 

gemeentelijke organisatie. Ook zorgt de gemeente voor een divers 

aannamebeleid binnen de verschillende leeftijdsgroepen.  

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Mobilieit  

 
Gezond onderweg 
Utrecht vormt het hart van Nederland. Dat maakt Utrecht een druk knooppunt met 

mensen die naar of door de stad komen om te werken, te wonen of te ontmoeten. Om 

de groeiende stad aantrekkelijk en leefbaar te houden, zijn goede we gen, 

wandelpaden, fietspaden en ov-verbindingen van groot belang. Mobiliteit brengt 

mensen bij elkaar. Mobiliteit stelt mensen in staat om mee te kunnen doen. Utrecht is 

sinds jaar en dag een fietsstad; bijna alle plekken zijn per fiets goed bereikbaar. Da t is 

mooi, want fietsen is zowel gezond voor de fietser als gezond voor de stad. Gedurende 

de lockdowns is daarnaast het wandelen in en rondom de stad aantrekkelijk geworden. 

Zowel het centrum met haar singels en grachten als de natuurlijke buitenomgeving 

vormen een plezierig toneel om te ontspannen en elkaar te treffen. Als het aan de 

ChristenUnie ligt, is Utrecht in 2030 naast fietsstad, ook de wandelstad van Nederland.  

 

http://www.mantelzorgutrecht.nl/
http://www.mantelzorgutrecht.nl/
http://help.utrecht.nl/


Met de ambitie om Utrecht een groene en schone gemeente te maken en te houden, 

moet de gemeente de ‘actieve weggebruiker’ zoals de wandelaar en fietser, faciliteren 

en het gebruik van een auto ontmoedigen. Een auto neemt meer ruimte in beslag, is 

minder wendbaar en draagt niet bij aan schone lucht en de verkeersveiligheid. De 

actieve weggebruiker krijgt prioriteit en de auto is te gast op steeds meer plekken in de 

stad. We investeren de komende jaren in verbetering van het openbaar vervoer. Het 

openbaar vervoer heeft een schaalsprong nodig die vergelijkbaar is met de 

schaalsprong die andere grote steden in de Randstad hebben gemaakt.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

Voetganger 

● We zorgen dat barrières voor voetgangers, om te beginnen voor mensen met 

een visuele beperking, verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcent ra, 

zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken. Verhoogde 

trottoirs zijn op elke hoek voorzien van op- en afritbanden voor rolstoelen, 

rollators en kinderwagens.  

● Bij de aanleg van nieuwe trams, (water)wegen of spoor is aandacht voor 

oversteekbaarheid, onder meer door bruggen en tunnels.  

● Om volledig en optimaal gebruik te maken van voetpaden worden obstakels 

weggehaald en overhangend groen of heggen teruggebracht tot de erfgrens.  

● We passen looproutes van en naar openbare voorzieningen aan naar de 

behoeften van ouderen en mindervalide mensen, zodat zij geregeld kunnen 

rusten of elkaar kunnen ontmoeten. 

● We breiden looproutes naar en in de binnenstad uit en verbeteren bestaande 

wandelroutes. Zo wordt wandelen een goed alternatief voor de fiets en houden 

we de binnenstad bereikbaar. Als keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien 

van beschikbare ruimte, gaat wat de ChristenUnie betreft uitbreiding van de 

looproutes ten koste van ruimte voor de auto.  

● Op plekken waar de voetganger de dominante weggebruiker is, zoals in de 

binnenstad, ontwerpen we straten vanuit de voetganger. Buiten de binnenstad 

focussen we op mooie en toegankelijke wandelroutes.  

● Bestaande barrières voor voetgangers, zoals de recent aangelegde Uithoflijn, 

worden geslecht door middel van (veilige) oversteekplekken. 

● We faciliteren inwoners die hun straat één maand willen omdopen tot leefstraat. 

In deze maand is de straat autovrij en is er ruimte voor ontspanning, sport en 

spel. 

Fiets 
● Er komen centrale fietsenbanken waar een fiets tegen een kleine vergoeding of 

gratis te verkrijgen is voor mensen met een kleine beurs.  

● Wegen waar de fietser de hoofdgebruiker is, worden ingericht volgens de logica 

van de fietser (die zich aan de verkeersregels houdt).  

● We maken het knooppunt rondom TivoliVredenburg nog verkeersveiliger en 

verkennen alternatieve routes om extreme drukte op dit knooppunt te 

vermijden.  

● We zorgen dat provinciale snelfietsroutes aansluiten op de Singelroute, ook als 

het gaat om doorfietskwaliteit. We ontwikkelen nieuwe fiet sverbindingen tussen 

Utrecht Science Park en Zeist-West en ten zuiden van knooppunt Oudenrijn om 

de A2 te kruisen. 



● Overbodige verkeerslichten worden verwijderd. Rotondes en 

voorrangskruispunten zijn vlotter voor fietsers en veiliger dan verkeerslichten. 

We kiezen alleen voor verkeerslichten op heel drukke kruispunten.  

● We onderzoeken of een logische scheiding van functies op het Domplein 

mogelijk is, waarbij voor toeristen duidelijk is dat ze niet op de rijbaan moeten 

stilstaan en voor fietsers duidelijk is dat het grootste deel van het plein een 

verblijfsfunctie heeft. 

● Op plekken in de openbare ruimte waar sprake is van functiemenging voor 

gebruikers, maken we duidelijk wat wel of niet kan. Op de Neude moet 

bijvoorbeeld duidelijker zichtbaar zijn dat fietsen niet gestald moeten worden op 

de blindengeleidestrook. 

● We realiseren een fietsverbinding over de Vecht bij de Zwanenvechtlaan, omdat 

dit winst oplevert voor fietsers en voetgangers.  

● Schuine stoepranden, overrijdbare bermen en vlakliggende putdeksels worden 

de standaard.  

● We verbreden fietspaden op drukke plekken zodat fietsers extra ruimte krijgen.  

● We weren brandstof-aangedreven brom- en snorfietsen van alle fietspaden en 

laten deze voertuigen vallen onder de regels van de milieuzone.  

● Het aantal stallingen breiden we uit, zodat fietsen veilig kunnen worden gestald. 

We zorgen voor voldoende stallingsruimte bij alle typen voorzieningen (winkels, 

scholen, horeca, treinstations, sportterreinen en parken).  

Deelmobiliteit 

● We zetten prominenter in op deelmobilite it. In dat kader breiden we de punten 

met deelfietsen uit. Ook het overgaan op deelauto’s bespaart veel ruimte en 

helpt de verduurzaming van mobiliteit.  

● We richten deelmobiliteit dusdanig in dat deze vorm van vervoer voor iedereen 

toegankelijk en betaalbaar is. Alleen dan is deelmobiliteit een volwaardig 

alternatief. 

● Voor U-pashouders verstrekken we een budget waarmee gebruik kan worden 

gemaakt van deelmobiliteit. 

● Bij nieuwe binnenstedelijke ontwikkelingen bieden we voldoende deelmobiliteit 

aan, zodat nieuwe inwoners vanaf het begin gebruik kunnen maken van 

alternatieven voor de auto. 

● We ondersteunen initiatiefnemers van coöperatieve deelautoprojecten en zorgen 

dat alle deelautoaanbieders hun auto’s aanbieden op Mobility as a Service-

platforms. 

● Als overheid nemen we een voortrekkersrol in Mobility as a Service. Alleen op 

deze manier kunnen deze platforms bijdragen aan onze maatschappelijke 

doelen.  

● We moedigen bedrijven aan om te kiezen voor deelauto’s, fietsen en ov als 

alternatief voor de leaseauto of privéauto. In Utrecht zijn alleen werkgevers met 

een duurzaam mobiliteitsbeleid welkom. 

● We reserveren voldoende parkeerplekken voor autodeelprojecten.  

● Parkeervergunningen voor deelauto’s maken we goedkoper dan 

bewonersvergunningen. 

● Bij het aanvragen van een rijbewijs en een parkeervergunning promoten we het 

gebruik van een deelauto. 



● Alle nieuwe deelauto’s van commerciële deelautoaanbieders in Utrecht zijn vanaf 

2024 elektrisch. 

 

Openbaar vervoer  

● We steunen de ontwikkelingen voor een lightrailverbinding aan de zuidkant van 

de stad en een lightrailverbinding tussen Utrecht Science Park, Zeist en 

Amersfoort.  

● We werken de komende jaren verder aan de doelen die gesteld zijn in U Ned.  

● We verbeteren de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park door de 

frequentie van de Uithoflijn te verhogen.  

● We onderzoeken (ondergrondse) alternatieven voor de vele bussen op de 

binnenstadsas.  

● Van ov-knooppunten maken we interessante plekken voor een aantrekkelijke 

stad door de bereikbaarheid van deze knooppunten te voet en met de fiets te 

verbeteren. 

● Utrecht Koningsweg ontwikkelen we als nieuw multimodaal ov -knooppunt met 

een intercity-status. 

● Als het om hoogwaardig openbaar vervoer gaat, verkiezen we tramlijnen boven 

buslijnen. 

● We stimuleren het reizen in een keten door deelfietsen en fietsparkeerplekken 

bij het ov aan te bieden. 

● Het openbaar vervoer in Utrecht maken we fysiek en mentaal toegankelijk en 

eenvoudig te begrijpen. 

 

Veilig, groen en emissieloos 

● In Utrecht werkt de gemeente toe naar een maximumsnelheid van dertig 

kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Alleen op wegen met een duidelijke 

stroomfunctie geldt de maximale snelheid van vijftig kilometer per uur.  

● Op plekken die heringericht worden, kijken we welke mogelijkheden er zij n de 

maximale snelheid omlaag te brengen naar dertig of vijftien kilometer per uur.  

● Waar het op korte termijn niet mogelijk is om de weginrichting aan te passen 

aan de lagere maximumsnelheid, kiezen we voor tijdelijke snelheidsbeperkende 

maatregelen en verbeteren we de oversteekbaarheid. 

● Vanuit Utrecht oefenen we druk uit op de Rijksoverheid om de snelheid op de 

ring rond de stad te verlagen; tachtig kilometer per uur is beter voor de 

doorstroming, het geluid en de gezondheid.  

● Het vervangen van actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) door inactieve (e-

scooters, e-steps) wordt tegengegaan. We geven beperkt vergunningen uit voor 

aanbieders van inactieve vormen van mobiliteit.  

● We continueren het beleid om de Oudegracht en het Janskerkhof autovrij te 

maken en maken hier de komende raadsperiode serieus geld voor vrij. In het 

kader van vergroening worden de vrijgekomen parkeerplaatsen zoveel als 

mogelijk ‘ontsteend’ en omgetoverd tot groene spots, zodat bewoners snel 

resultaat zien in de kwaliteit van hun leefomgeving. 

● We stimuleren parkeren op afstand, onder andere door parkeervoorzieningen 

aan te sluiten op het openbaar vervoer en deelfietsen beschikbaar te maken op 

de parkeervoorzieningen buiten de stad.  



● We experimenteren verder met het gebruik van slimme laadpalen en accu’s van 

elektrische auto’s voor elektriciteit in huis (terugladen). De kennis die we 

hiermee opdoen gaan we toepassen. 

● Vanaf 2025 wordt het stadscentrum bevoorraad door zero -emissievoertuigen en 

zijn alle vuilniswagens en al het openbaar vervoer  in de gemeente uitstootvrij.  

● We zetten verder in op logistieke hubs buiten de stad waarvandaan met 

emissieloze voertuigen en vaartuigen de stad, eventueel via het water, wordt 

bevoorraad. 

 

>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Inclusieve samenleving 

 
Eén Utrecht voor iedereen 
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen 

en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor 

Utrecht. Iedereen heeft verschillende identiteiten, maar we zijn allemaal Utrechters. 

Utrecht moet een gemeente zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en dezelfde kansen 

krijgt. In het bijzonder hebben we hierbij oog voor de LHBTI+-gemeenschap die 

gediscrimineerd wordt en vaak niet veilig zichzelf kan zijn op straat. Vrede en recht 

moeten niet alleen terugkomen in onze woorden, maar ook in onze houding en in ons 

handelen. Op lokaal niveau kan dit door meer ruimte te geven aan ontmoeting, want 

van ontmoeting komt kennen en door elkaar te kennen groeit begrip. Dialoog tussen 

verschillende inwoners blijft nodig. We willen positief contact stimuleren.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● Van etnisch profileren mag in Utrecht geen sprake zijn.  

● Het antidiscriminatiebureau in onze gemeente moet goed vindbaar en 

bereikbaar zijn. En met signalen over ongelijke behandeling, discriminatie en 

racisme moet aantoonbaar wat gedaan worden.  

● De gemeente besteedt structureel aandacht aan racisme, discriminatie en 

antisemitisme, in ieder geval door als lokale overheid met de samenleving in 

gesprek te gaan. Specifiek moet hierbij aandacht zijn voor jongeren.  

● Medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie moeten over voldoende 

kennis en vaardigheden op het gebied van onbewuste vooroordelen, 

discriminatie, antisemitisme en racisme beschikken. Daarom volgen zij een 

training die bijdraagt aan intercultureel vakmanschap.  

● De ambtelijke organisatie in Utrecht moet onze samenleving weerspiegelen. 

Daarom zorgt de gemeente ook voor intern diversiteitsbeleid.  

● De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig 

Nederlands (taalniveau B1). 

● De gemeente gaat werken met een toegankelijkheidstoets. Hierdoor wordt in  

nieuwe projecten toegankelijkheid bewust meegenomen.  

● Er worden in Utrecht enkele prikkelarme plaatsen ingericht, waar inwoners tot 

zichzelf kunnen komen. 

● Organisaties die zich hard maken voor gelijke behandeling en het terugdringen 

van segregatie worden (financieel) gesteund en gefaciliteerd, evenals 

kleinschalige bewonersinitiatieven die ontmoeting in de buurt stimuleren.  



● Het beleid op inclusie, diversiteit en antidiscriminatie wordt voortgezet en 

versterkt. 

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Onderwijs 

 
Leren en ontwikkelen voor iedereen 
Alle opleidings- en beroepsniveaus zijn in Utrecht aanwezig en dat is een voorrecht. De 

ChristenUnie waardeert alle onderwijsvormen en -niveaus op eenzelfde manier. Utrecht 

is meer dan alleen het Utrecht Science Park (USP). Zo hebben we een van de grootste 

middelbare beroepsopleiders van Nederland binnen de Utrechtse gemeentegrenzen. De 

scholen in Utrecht zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente 

en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich 

optimaal te laten ontwikkelen. Onderwijsinstellingen, bibliotheken, culturele instellingen 

en kinderopvang werken samen in de Leescoal itie rondom laaggeletterdheid en 

leesvaardigheid. Utrechtse basisscholen scoren gemiddeld goed en dat moeten we zo 

houden met elkaar. De gemeente faciliteert schoolbesturen bij het vormgeven van het 

onderwijs. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke ro l als het gaat om de voor- 

en vroegschoolse educatie en het tegengaan van schooluitval. De ChristenUnie ziet 

graag dat jongeren de stad mee-maken. Dit kan door onderwijsinstellingen te koppelen 

aan opgaven van de stad en jongeren in contact te brengen met ondernemers en 

bewoners.  

 

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar 

ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren 

ontmoeten. Kernbegrippen voor goed onderwijs zijn keuzevrijheid , vertrouwen, 

verantwoordelijkheid en professionaliteit. De ChristenUnie staat voor kansengelijkheid 

in een rechtvaardig onderwijssysteem. Dat begint met keuzevrijheid en transparantie 

bij het inschrijven voor een basisschool. We ondersteunen inwoners die minder bekend 

zijn met het Nederlandse onderwijssysteem. Eenmaal binnen het schoolsysteem blijft 

aandacht voor taal, inburgering en de thuissituatie belangrijk. Bij complexe situaties of 

vroegtijdig schoolverlaten, werken scholen en wijkteams onderling samen. De 

ChristenUnie wil via lokaal beleid invloed uitoefenen op verduurzaming en verbetering 

van schoolgebouwen en -pleinen. Het binnenklimaat op scholen moet letterlijk en 

figuurlijk gezond zijn. Ventilatie, zonlicht en geluid zijn belangrijke aspecten va n een 

goede leer- en werkomgeving. Als gemeente pakken we positie in het Integraal 

Huisvestings Plan en lopen we vooruit op wetgeving. Bij uitbreidingsplannen van de 

stad willen we het onderwijs aan de voorkant betrekken. Onderwijsplekken zijn voor 

ons geen sluitstuk.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● De ChristenUnie wil niet dat we een uitsluitend hoogopgeleide stad worden. Bij 

beleidsvorming kijken we nadrukkelijker naar belangen van praktisch opgeleiden 

bij het vinden van passende stages, banen en woningen. 

● De ChristenUnie zet in op een goede aansluiting van onderwijs, overheid en 

bedrijfsleven. Hierbij hebben we vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante 

vmbo- en mbo-opleidingen. 

● We zetten steviger in op leesvaardigheid. Kunnen lezen is  mee kunnen doen in 

de samenleving. 



● De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door voldoende stageplekken te 

faciliteren. 

● De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor haar deel t.a.v. de 

onderwijshuisvesting, waarbij ontwikkeling en vernieuwing van onderwi js wordt 

gestimuleerd en er aandacht is voor verbetering van het binnenklimaat. 

Hieronder valt ook het multifunctioneel en groener maken van schoolpleinen, 

voor buitenschoolse activiteiten als sport of cultuur.  

● We faciliteren en ondersteunen scholen daar waar mogelijk bij de opleiding, 

begeleiding en professionalisering van beginnende leerkrachten.  

● Ouders behouden in de Gemeente Utrecht de vrijheid van schoolkeuze. De 

gemeente ziet toe op een goed en eerlijk inschrijfproces voor basisscholen. Er 

zijn geen schaduwlijsten meer. 

● De gemeente stimuleert een warme overdracht van leerlingen van het primair 

naar het voortgezet onderwijs, zeker waar het gaat om kwetsbare jongeren.  

● Kinderen moeten veilig naar school kunnen lopen en fietsen. Hiervoor worden 

proeven met schoolstraten doorgezet. Op deze manier wordt een veilige 

schoolomgeving gecreëerd.  

● De ChristenUnie wil bewezen innovaties in het onderwijs stimuleren. Academie 

Tien in Leidsche Rijn is een goed voorbeeld: de openbare school voor mavo, 

havo, vwo en voor junioren vanaf 10 jaar, waar het kiezen van vervolgrichting, -

niveau en -school op een andere manier en vooral ander moment wordt gedaan.  

● De ChristenUnie staat voor een ruimhartige leerlingenvervoerregeling, zodat 

afstand tot de basisschool van voorkeur of noodzaak geen belemmering hoeft te 

zijn. 

● De ChristenUnie ondersteunt schoolbesturen bij projecten op het vlak van 

inclusie, het voorkomen van pestgedrag en onderlinge ontmoeting tussen 

basisscholen in de gemeente. 

● De gemeente ziet toe op de naleving van het niet uitsluiten van kinderen voor 

schoolactiviteiten en -reizen. We sturen er stevig op dat de vrijwillige 

ouderbijdrage echt vrijwillig blijft. We maken andere regelingen makkelijker 

vindbaar en beter bereikbaar. 

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Openbare orde en veiligheid 

 
Samenredzaamheid als krachtig middel 
Om in vrijheid te kunnen leven, is veiligheid een voorwaarde. Veiligheid in het verkeer, 

in de openbare ruimte en in thuissituaties. Hoewel de misdaadcijfers de laatste jaren 

(over het algemeen) dalen, voelen veel mensen zich toch wel eens onveilig. Tegelijk 

zien we cijfers als het gaat om cybercrime en (online) fraude juist stijgen. Deze 

ontwikkeling vraagt om een andere focus en het verplaatsen van de aandacht. Ook zijn 

er nieuwe gevoelens van onveiligheid, bijvoorbeeld angst voor radicalisering met een 

aanslag tot gevolg. Een goedwerkend netwerk is het meest toekomstbestendige 

antwoord op criminaliteit en daarom willen wij investeren in sociale netwerken. Onze 

ideale wereld bestaat uit samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamhe id. We geloven 

in de preventieve werking van de signalerings- en netwerkfunctie. Sociale veiligheid en 

samenredzaamheid ontstaan met name in wijken en kunnen worden vergroot door het 

investeren in cohesie en samenhang. Om dat als gemeente nog beter te kunnen doen, 



evalueren we het bereik en de effectiviteit van het actieplan tegen polarisering ‘Utrecht 

Zijn We Samen’ en de Utrechtse Antidiscriminatie Agenda. We zetten ons stevig in 

tegen seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting en zorg en voor 

opvang en begeleiding van mensen die daar slachtoffer van zijn geworden. We zijn 

hard waar het moet, zacht waar het kan. Aandacht voor slachtoffers en hun omgeving 

stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.  
 

Voor een goede vervulling van de wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente 

de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is 

nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Voor het vertrouwen in de overheid is 

het van het grootste belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. 

Inwoners hebben daar recht op, ze moeten daarom goed geïnformeerd zijn over wat er 

met hun gegevens gebeurt. Alle medewerkers van onze gemeente weten hoe ze met 

persoonsgegevens om moeten gaan. Niet de angst voor boetes, maar een intrinsieke 

motivatie om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens moet de basis vormen voor 

het voldoen aan privacywetgeving.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 
Veiligheid 

● Veilige buurten blijven voor de ChristenUnie prioriteit, als basis voor gezonde 

netwerken en samenredzaamheid. Inwoners worden actief betrokken bij de 

veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet 

en het internet, bijvoorbeeld in de vorm van appgroepen in de wijk.  

● We stimuleren dat inwoners van Utrecht gemakkelijk melding kunnen maken van 

overlast en van crimineel gedrag. De mogelijkheid van het anoniem aangifte 

doen, biedt inwoners in sommige gevallen veiligheid, maar is nog onvoldoende  

bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid.  

● Zichtbare en effectieve handhaving van veelvoorkomende misdrijven draagt bij 

aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de stad.  

● Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent. 

Het aantal meldingen en de druk van sociale wijkproblematiek dienen te worden 

meegewogen bij het aanstellen van wijkagenten. Aangezien deze situaties 

continu in ontwikkeling zijn, stellen wij voor om eens in de zoveel jaar een 

nieuwe weging te doen. 

● We maken een inhaalslag met het aantal camera’s in de openbare ruimte, 

vanwege hun preventieve en afschrikwekkende werking. We willen dat het 

aantal camera’s net zo snel groeit als de gemeente.  

● Ook na 2022 rusten we boa’s uit met bodycams, omdat dit past bij hun taak in 

de samenleving. 

● Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil dit beperkt 

(proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een 

goede cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie.  

● De gemeente geeft extra aandacht aan online veiligheid voor jongeren en 

ouderen. 

● We zijn voorstander van een algeheel vuurwerkverbod.  

● De gemeente verhoogt de verkeersveiligheid door te experimenteren met 

innovaties, zoals ‘spaarpalen’ die elke gebruiker die zich aan de snelheid houdt 

belonen met een klein bedrag voor een project in de eigen wijk. Ook gaat de 

gemeente preventief aan de slag met subjectieve verkeersonveiligheid, aan de 

hand van meldingen en klachten. 



● De gemeente zet zich in om de doelstellingen in het landelijk Preventieakkoord 

(2018) te behalen en formuleert een lokaal (en/of regionaal) Preventieakkoord.  

 

Drank, drugs en verslaving 

● We zijn voor een drugsvrije samenleving.  

● Samen met maatschappelijke partners zet de gemeente zich in voor de 

preventie van alcohol- en middelengebruik. Niet alleen richting de jeugd, maar 

ook in de richting van ouders/volwassenen.  

● In het lokale coffeeshopbeleid moet het afstandscriterium (minimaal 250 meter 

tot scholen) worden opgenomen en hier moet strikt op worden gehandhaafd. 

● We zijn voor een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte.  

 

Prostitutie en mensenhandel 

● Prostitutie is geen gewoon beroep. De Gemeente Utrecht investeert in een 

uitstapprogramma voor prostituees, ook als het Rijk daar geen middelen voor 

beschikbaar stelt. We ondersteunen organisaties als Stichting Overweeghuis bij 

hun werk om vrouwen en mannen uit de seksindustrie een ander leven in de 

samenleving te laten leiden.  

● Toegankelijke en laagdrempelige hulp gericht op herstel en nieuw l even, zowel 

praktisch, somatisch als psychisch, blijft wat de ChristenUnie betreft de kern in 

de strijd tegen mensenhandel.  

● De ChristenUnie blijft strijden voor goed contact van vertrouwenspersonen met 

exploitant(en) en vrouwen.  

● Moderne slavernij, zoals uitbuiting van buitenlandse werknemers, moet worden 

voorkomen. Werknemers hebben recht op een fatsoenlijke woonplek, eerlijk 

loon, en zorg en ondersteuning. Primair is dit de verantwoordelijkheid van de 

werkgever.  

● Onder jongeren speelt sexting en grooming een steeds grotere rol. We vinden 

het belangrijk dat ouders en scholen samen optrekken als het gaat om 

voorlichting en hulpverlening. 

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Openbare ruimte  

 

Utrecht, de natuurlijke stad 
De ChristenUnie wil een stad met schone lucht waar straten zijn ingericht door en met 

bewoners. Groene plekken met ruimte voor ontmoeting, (gezamenlijke) tuinen, 

speelruimtes en andere voorzieningen vormen als het ware leefbare plekken die kunnen 

dienen als een gedeelde huiskamer van de Utrechters. Waar mensen in hun vrije tijd 

een wandeling kunnen maken door de natuur middenin de stad. Op deze manier 

ontstaat een extra landschap dat voor diverse functies kan worden gebrui kt, zoals 

recreatie, sporten, educatie of cultuur. We willen meer faciliteiten om auto’s en fietsen 

te delen, waardoor er minder auto’s en dus minder parkeerplaatsen nodig zijn.   

Door de verdere groei van de stad zullen onze openbare ruimte en onze parken nog 

intensiever worden gebruikt. Op veel plaatsen in de stad sluit de inrichting nog niet aan 

bij dit diverse en intensievere gebruik.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 



● Bij het verdelen van de schaarse ruimte krijgen de natuur, verblijfsf uncties, 

voetgangers en fietsers prioriteit. De openbare ruimte is aangenaam, nodigt uit 

tot bewegen en om elkaar te ontmoeten. Daarnaast is de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Bij de 

ontwikkeling van de openbare ruimte kiezen wij voor een groene inrichting 

tenzij een andere inrichting uit oogpunt van bijvoorbeeld veiligheid noodzakelijk 

is. 

● Wij willen een rustiger straatbeeld om de verkeersveiligheid te verhogen. Dat 

betekent minder auto’s, borden, obstakels en barrières op plekken waar dat 

mogelijk is. Ondergrondse ruimte zal steeds meer worden benut. Denk aan 

functies als ondergronds fiets- en autoparkeren of afvalcontainers.  

● De omgeving wordt duurzaam ingericht en beheerd. We kiezen voor materialen  

en beplanting die bestand zijn tegen intensief gebruik en grotere wisselingen in 

het klimaat. Daarom ondersteunen wij slimme oplossingen voor een duurzaam, 

langetermijngebruik.  

● De ruimte die wij met elkaar delen moet vanwege de klimaatverandering 

aanzienlijk duurzamer worden ingericht. Naast de recreatieve functies moet de 

ecologische waarde verder worden versterkt. Het creëren van biodiversiteit is 

het uitgangspunt. We kijken naar de mogelijkheden van ondergrondse systemen 

zoals geothermie. De boom die we vandaag de dag planten, heeft invloed op het 

ecosysteem voor de komende decennia.  

● We maken de openbare ruimte meer en meer tot buitenhuiskamer. Een plek die 

uitnodigt tot ontspanning, beweging en ontmoeting.  

● De openbare ruimte op bedrijfsterreinen maken we tot een aantrekkelijke plek 

om niet alleen te werken, maar ook te ontspannen en bewegen. Juist ook op 

deze plekken stimuleren wij interactie tussen mensen, natuur en biodiversiteit, 

en moet het prettig zijn om af en toe een ommetje te maken.  

● We stimuleren mensen om zelf initiatief te nemen in de openbare ruimte. Als 

Utrechters zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor een groene, schone en 

veilige openbare ruimte.  

● In het beheren van het stedelijke groen sluiten we aan bij de klimaat - en 

natuurbeschermingsdoelstellingen. 

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Sport en beweging 

 

Sociaal en sportief 
Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk en een van de beste oplossingen om de 

stad vitaal te houden. In een verdichtende en groeiende stad erkennen we het brede 

belang van sport en beweging. Daarom moet de openbare ruimte uitnodigen om te 

bewegen. De voorgenomen groei van de stad is een kans om ruimte te blijven bieden 

voor sport en bewegen. In de planvorming moet dan ook expliciet worden gemaakt hoe 

dit hierin een plek krijgt, waarbij de gemeente het grote geheel in de gaten moet 

houden om te zorgen voor efficiënt gebruik van de ruimte. Om dit efficiënte gebruik 

mogelijk te maken is het wenselijk dat de bestemming van sportaccommodaties breed 

is, zodat ook opvang van kinderen (bso/vso) en gebruik als buurthuis/jeugdhonk 

mogelijk is. De ChristenUnie geeft geen prioriteit aan investeringen door de gemeente 

in grote topsportevenementen. Wanneer deze in Utrecht plaatsvinden dan moet er ook 



expliciet aandacht en ruimte zijn voor breedtesport. Sportverenigingen leveren een 

belangrijke bijdrage aan sport en beweging in de stad. Zo hebben ze vaak een 

maatschappelijke functie in hun directe omgeving. Sportverenigingen verdienen steun, 

zeker nu het verenigingsleven door de coronacrisis grote klappen heeft gehad.  

 

Toegang tot sport is belangrijk: er wordt daarom gestreefd naar een transparant 

aanmeldbeleid zodat iedereen gelijke kansen heeft zich aan te sluiten bij een 

vereniging. Juist voor groepen met minder mobiliteit moet ook gezorgd worden voor 

sport in de nabije omgeving. Initiatieven waarbij de maatschappel ijke toegevoegde 

waarde van sport aandacht krijgt, ondersteunt de ChristenUnie van harte. 

Studentensport is cruciaal voor het welzijn van studenten, maar ook voor het sociale 

weefsel van de stad. Hiermee bereiken we niet alleen op korte termijn een gezonde  

studentenpopulatie maar investeren we in een actief Utrecht van de toekomst.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● De gemeente stimuleert multigebruik van accommodaties en openbare ruimte, 

zodat sport en beweging onderdeel blijven van ons dagelijks leven.  

● Bij leegstand van gebouwen wordt flexibel omgegaan met een omzetting naar 

tijdelijke bestemming als sportaccommodatie.  

● De roeimogelijkheden in het Merwedekanaal blijven ook bij de ontwikkeling van 

de nieuwe bebouwde locaties beschikbaar. De belangen van de roeiers worden 

goed meegenomen bij het plannen van bruggen.  

● Het aantal officiële zwemlocaties wordt uitgebreid om verkoeling, ontmoeting en 

beweging mogelijk te maken voor ons groeiend aantal inwoners. Naast de 

bestaande zwemlocaties bekijken we mogelijkheden voor nieuw zwemwater, 

waarbij locaties waar al gezwommen wordt ook aandacht krijgen. Zo kan op 

deze plekken schoon en veilig worden gerecreëerd.  

● Water waar niet gezwommen kan worden wordt onderzocht op andere 

mogelijkheden voor sport en beweging, zoals zeilen en suppen.  

● Er wordt actief gezocht naar beweegprojecten voor ouderen, die zowel een 

fysiek als een sociaal voordeel hebben (voorbeeld: ‘Beweegvriendelijke Wijk 

Noordoost’). 

● Bij alle nieuwbouwprojecten wordt ruimte voor sport en beweging in de plannen 

opgenomen en als onderdeel van de beoordeling/gunning toegepast.  

● Rondom de start van de Vuelta in augustus 2022 en eventuele toekomstige 

topsportinitiatieven worden meerdere breedtesportprojecten ontwikkeld.  

● De gemeente promoot initiatieven zoals Beweegmaatjes en zorgt voor voldoende 

budget hiervoor. 

● Het extra budget voor buurtsportcoaches dat in 2019 is toegekend blijft 

structureel onderdeel van de begroting van de gemeente.  

● Elke Utrechter moet toegang hebben tot een fiets en kunnen  leren fietsen; 

initiatieven zoals de Fietsenbank en Fietsmeesters worden gestimuleerd en 

verder uitgebreid. 

● In 2021 worden vijf speeltuinen toegankelijk gemaakt voor kinderen met een 

beperking. Deze toegankelijkheid wordt de komende jaren gecontinueerd zodat 

ook kinderen met een beperking kunnen spelen in onze speeltuinen.  

● Speeltuinen worden regulier gecontroleerd op veiligheid en er wordt 

geïnvesteerd om ze ook op de lange termijn speelbaar te houden.  



● Bekende Utrechtse sporters worden ingezet voor sportclinics op scholen. Op 

deze manier inspireert topsport tot meer sport in de breedte.  

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Toerisme 

 
Utrecht, een stad van ontmoeting/ervaring 
In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen viert Utrecht 900 jaar stadsrechten. Met 

elkaar staan we stil bij een stad die door de eeuwen gevormd is zoals zij nu is. Een 

stad vol ontdekkingen op het gebied van natuur, cultuur en actieve recreatie. Niet 

alleen voor Utrechters zelf, maar zeker ook voor bezoekers. Utrecht is een stad die ook 

na 900 jaar stadsrechten op de kaart gezet moeten blijven worden en waar een 

gezonde balans is tussen wonen, werken en recreatie.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● Particuliere vakantieverhuur geeft naast de reguliere hotelcapaciteit meer 

flexibiliteit. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat particuliere vakantieverhuur 

zonder overlast plaatsvindt naast reguliere woningen. De registratieplicht voor 

particulier vakantieverhuur willen we handhaven met de bestaande afspraken, 

zoals een verhuur van maximaal 60 nachten per jaar. Een eventuele 

vergunningsplicht voeren we in op het moment dat dat noodzakelijk is.  

● Utrecht is een stad om te ontdekken vanaf het water. Sinds 2020 is de 

Catharijnesingel weer bevaarbaar en kunnen we ‘de stad rond’. We versterken 

de zones waar historische schepen en woonboten mogen liggen. Gedeelten van 

de oevers die geschikt zijn voor recreatie, zoals de Oosterkade, park 

Lepelenburg en Paardenveld, worden waar mogelijk uitgebreid. We bevorderen 

het veilig gebruik van het vaarwater door beroeps- en recreatievaart. We geven 

hierbij voorrang aan schone (emissievrije) vaartuigen en stimuleren het gebruik 

hiervan via de liggelden.  

● De komende jaren onderzoeken we of het vaarwater verder kan worden 

uitgebreid op bijvoorbeeld de Nieuwe Gracht maar ook richting de forten Lunet I 

en II. Op deze manier maken we het Utrechts cultureel erfgoed breder 

toegankelijk.  

● We ondersteunen lokale initiatieven op het terrein van toerisme en recreatie. 

Bijvoorbeeld door initiatieven en mogelijkheden met elkaar te verbinden en te 

promoten. 

● Om de binnenstad bereikbaar te houden, gaan we het aantal hubs aan de rand 

van de stad omvormen tot knooppunten vanwaar toeristen per fiets of openbaar 

vervoer snel in het stadscentrum kunnen komen. In samenwerking met de ov -

bedrijven zorgt de gemeente voor een aantrekkelijk aanbod voor de combinatie 

parkeren/ov-gebruik.  
 

>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

  



Volksgezondheid en welzijn 

 

Preventief en effectief 
Gezondheid en welzijn hebben invloed op prestaties op school, op het werk en in de 

maatschappij. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van 

mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie 

zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Gezondheid is het uitgangspunt. 

De ChristenUnie wil dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien. Daarnaast 

moet eventuele zorg op het gebied van zowel lichamelijke als geestelijke zorg 

laagdrempelig zijn. Niet iedere inwoner stapt snel naar een huisarts toe, ook geldt voor 

veel studenten dat zij bijvoorbeeld niet ingeschreven staan bij een huisarts in Utrecht.  

 

Aandacht voor personen met verward gedrag is noodzakelijk; niet iedereen krijgt de 

juiste begeleiding of een geschikte opvanglocatie en zodoende zullen deze personen 

zich ook in de openbare ruimte begeven. De ChristenUnie vindt het van belang dat 

personen met verward gedrag niet in een politiecel terechtkomen.  

 

Ouderen 

Ouderen verdienen aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen functioneren 

prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken 

te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde 

mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier 

oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.   

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 
Volksgezondheid 

● De gemeente draagt zorg voor een actueel lokaal preventieakkoord waarin 

aandacht is voor gezonde voeding, geen alcohol, niet roken en voldoende 

beweging. Hierbij werkt de gemeente samen met JOGG: Jongeren op Gezond 

Gewicht. 

● In Utrecht heeft iedereen recht op schone lucht: we zetten dan ook in op een 

rookvrije openbare ruimte. De communicatie over deze rookvrije plekken krijgt 

meer aandacht.  

● De gemeente gaat actief luchtverontreiniging tegen, via de milieuzone, het 

uitfaseren van biomassagebruik en door houtkachels bij nieuwbouw niet meer 

toe te staan. 

● De gemeente maakt regelmatig een plan voor het terugdringen van de door 

bewoners ervaren geluidsoverlast. Hierbij wordt niet alleen naar geluid van 

verkeer en industrie gekeken, maar ook naar geluidsoverlast die ontstaat in de 

stad: bijvoorbeeld door horeca/uitgaan en festivals.  

● Op basis van de beschikbare data geeft de gemeente prioriteit aan bepaalde 

wijken op het gebied van preventie, door extra inzet van diëtisten of 

buurtsportcoaches. 

● We zetten verder in op het verbieden van lachgas binnen de gemeente. Het 

geldende lachgasverbod kan hiervoor worden uitgebreid. 

 

Welzijn 

● De gemeente heeft aandacht voor de mentale gezondheid van inwoners, met 

name van studenten. Het signaleren en tegengaan van eenzaamheid en 

prestatiedruk is hierin een prioriteit.  



● Voor personen met verward gedrag maakt de gemeente goede en duidelijke 

afspraken met de GGZ, SEH en de buurtteams. Opname in politiecellen moet 

hierbij voorkomen worden. 

● We zetten verder in op het concept ‘welzijn op recept’. De gemeente licht alle 

Utrechtse huisartsen in over het doel en de wensen van dit concept. 

● Voor ouderen of mensen met vragen over het leven moet er de mogelijkheid zijn 

om te spreken over zingevingsvraagstukken. De gemeente stimuleert deze 

gesprekken en brengt dit onder de aandacht van bijvoorbeeld buurthuizen, 

verpleeg- en verzorgingstehuizen. 

● De gemeente draagt zorg voor het goed informeren van iedereen boven de 65 

jaar over zorg en welzijn. Ouderen waarderen dit soort informatie erg en er gaat 

een preventieve werking van uit.  

● De website van de gemeente is ‘ouderenproof’ (o.a. voldoende toegankelijk qua 

geluid en beeld) en het blijft te allen tijde mogelijk telefonisch contact op te 

nemen met iemand van de gemeentelijke organisatie.  

● Samen met de bibliotheken en buurthuizen wordt een cursus aangeboden om 

ouderen zo nodig meer digitaal vaardig te maken. 

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Waardevol werk/Arbeidsparticipatie  

 

Iedereen heeft talenten 
Utrecht heeft als grote stad een regionale aantrekkingskracht en er zijn veel 

arbeidsplaatsen. Toch lukt het niet iedereen om op een goede manier zijn of haar 

talenten in te zetten. Zo sluiten niet alle banen aan op de behoeften van inwoners en is 

er in bepaalde sectoren juist een groeiend tekort. De gemeente moet zich inzetten om 

iedere Utrechter die hiertoe in staat is te helpen aan de mogelijkheid om mee te 

kunnen doen op de arbeidsmarkt. Hierbij gaan wij uit van het gezichtspunt van de 

werkzoekende en hebben we aandacht voor de persoonlijke omstandigheden zoals een 

fysieke of geestelijke beperking of een mogelijke taalachterstand. Het creëren van 

arbeidsplaatsen is niet primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid en zodoende 

moet de gemeente inzetten op goede contacten met bedrijven en (semi-)publieke 

organisaties in de regio. Ook moet de gemeente meer aandacht besteden aan mensen 

met flexibele contracten en zzp’ers, zij vallen mogelijk buiten een aantal regelingen.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● Binnen de participatiewet staat in Utrecht vertrouwen centraal. Experimenten 

met de bijstand bieden tot nu toe geen grote uitkomsten. We zetten in op 

vertrouwen en maatwerk en maken werken vanuit de bijstand aantrekkelijker, 

zowel in de vorm van betaald werk als in de vorm van vrijwilligerswerk. Hierbij 

kan de gemeente organisaties en werkgevers in de stad oproepen om waardig 

werk te creëren met een kleine vrijwilligersvergoeding en behoud van uitkering.  

● Binnen het arbeidsparticipatietraject staat de persoonlijke motivatie van de 

werkzoekende centraal. Een betrokken en empathische werkmatcher steekt 

energie in het achterhalen van deze motivatie. Het bestand van werkmatchers 

wordt uitgebreid met medewerkers met een achtergrond in het bedrijfsl even en 

gedragswetenschappers, zij weten waar de arbeidsmarkt naar zoekt en welke 

vaardigheden nodig zijn.  



● Er wordt gewerkt met werkmatchers die gaan werken in de wijken, zij weten 

wat er speelt in een bepaalde wijk en zijn voor de inwoners ‘het gezicht van de 

gemeente’. 

● Met bedrijven die werkzoekenden via de gemeente een plek willen bieden maakt 

de gemeente concrete prestatieafspraken, bijvoorbeeld over het bekostigen van 

een opleiding of het bieden van een bepaald aantal werkervaringsplekken, 

garantiebanen en beschutte werkplekken. 

● De gemeente stimuleert bedrijven om gebruik te maken van ‘open hiring’ of 

‘solliciteren in één dag’. Hierbij staat niet een juiste opleiding of training van de 

werkzoekende centraal maar de energie en motivatie om aan de slag te gaan. 

Bedrijven die succesvol hieraan bijdragen worden door de gemeente beloond.  

● De gemeente denkt mee met bedrijven over passende werktijden voor 

werkzoekenden indien sprake is van andere verantwoordelijkheden zoals 

mantelzorg of zorg voor kinderen. Deze verantwoordelijkheden moeten geen 

belemmering zijn bij het zoeken naar een passende baan.  

● De gemeente zet volop in op ondersteuning van sociaal ondernemerschap. De 

focus ligt hierbij op het socialer maken van bestaande bedrijven, aanvullend 

faciliteren we de huidige sociaal ondernemers. Hierbij kan worden gedacht aan 

gerichte subsidies en passende huisvesting.  

● De gemeente zoekt naar mogelijkheden voor statushouders om deel te nemen 

aan de arbeidsmarkt.  

● De gemeente promoot actief de kansen en mogelijkheden voor bedrijven en 

organisaties qua (financiële) ondersteuning van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via loonkostensubsidie of een werkervaringsplek.  

>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s 

 

Water 

 

Als verfrissende bron en plek om te recreëren 
Om Utrecht aantrekkelijk en een fijne plek te houden, is het van belang dat de stad 

leefbaar blijft. Hierin speelt water een grote rol. Het klimaat verandert en de komende 

decennia zullen we daar in het land en in de steden de gevolgen van ondervinden. Nu 

al hebben we vaker te maken met periodes van plotselinge langdurige droogte of juist 

hevige buien. Strategisch omgaan met water is belangrijk en wordt steeds belangrijker. 

Hier liggen mooie kansen voor de komende jaren. De ChristenUnie wil dat de gemeente 

bij de vorming van beleid verder kijkt dan de komende vier tot tien jaar en ook 

scenario’s maakt voor de komende decennia. Met haar grachten en singels is Utrecht bij 

uitstek een stad waar water een grote rol speelt. In de zomer zoeken Utrechters 

verkoeling aan de grachten en singels en in plassen en meertjes aan de rand van de 

stad. De ChristenUnie vindt het van groot belang dat de gemeente zich, in een 

groeiende stad mét een veranderend klimaat, inzet voor voldoende water om te 

recreëren en verkoeling te vinden. Daarnaast moeten we de komende jaren rekening 

houden met hevige regenval in korte perioden. De stad moet hierop voorbereid en 

ingericht zijn. Het is van belang dat dit water goed afgevoerd en opgeslagen kan 

worden voor drogere perioden. 

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 



• We zorgen voor meer mogelijkheden tot verkoeling in het centrum en in 

dichtbevolkte wijken, zoals fonteinen en waterspeelplaatsen.  

• Om regenwater goed af te voeren zorgen we voor meer groen door te 

‘ontstenen’ en te investeren in groenstroken. Inwoners worden gestimuleerd 

hetzelfde te doen bij (stads)tuinen en aangemoedigd om de regenwaterafvoer af 

te koppelen. Hiertoe worden regentonnen beschikbaar gesteld.  

• Duurzaamheid en ‘ontstenen’ is goed voor alle inwoners. We ondersteunen 

hulpverlenings- en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor kwetsbare 

stadsgenoten die geen energie of (financiële) middelen hebben om hiermee aan 

de slag te gaan. 

• Voldoende ruimte voor waterberging in de hele gemeente, rekening houdend 

met toekomstig klimaat, is van groot belang. Dit kan onder andere 

bewerkstelligd worden door gebruik te maken van innovatieve manieren van 

wateropvang en -afvoer, zoals wadi’s. 

• Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken en bouwprojecten dient al in een vroeg 

stadium rekening gehouden te worden met (de afvoer en berging van) water.  

• We gaan verder met de stimulering van de aanleg van groene daken. Deze 

dienen meerdere doelen, namelijk waterberging, verkoe ling en de biodiversiteit. 

• We pakken achterstallig rioolonderhoud aan.  

• We zorgen voor een goede dekking van watertappunten, zodat inwoners van 

Utrecht altijd over gezond en vers water kunnen beschikken - juist op plekken 

waar buiten wordt gerecreëerd.  

• We zien erop toe dat particulieren - in lijn met het wettelijk verbod - geen 

chemische middelen meer gebruiken tegen onkruid, om zo afspoeling hiervan 

naar het oppervlaktewater te minimaliseren.  

• We voorkomen medicijnresten in het riool zoveel mogelijk door goede 

voorlichting en door het maken van afspraken over de verwerking van 

medicijnen met apothekers en ziekenhuizen.  

• Samen met het Waterschap onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn van de 

winning van warmte en grondstoffen uit het rioolwater.  

• Samen met relevante partijen stellen we een visie op voor de lange termijn, 

inclusief toekomstscenario’s. In deze toekomstscenario’s onderzoeken we 

hoeveel water in de toekomst in en om de stad aanwezig zal zijn.  

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Wonen 

 

Utrecht, de stad vanuit het verleden naar de toekomst 
De druk op de schaarse ruimte in Utrecht zal de komende jaren verder toenemen. We 

wonen in een aantrekkelijke gemeente met een bloeiende economie, centraal gelegen 

in Nederland en met veel groen om ons heen. Dit maakt Utrecht geliefd om te wonen 

en werken. Om die reden zal het aantal inwoners in Utrecht de komende jaren verder 

stijgen. De ChristenUnie wil dat er balans is in deze groei en dat de gemeente waar 

mogelijk regie voert. Niet alleen uitbreiding van het aantal woningen moet centraal 

staan, ook de kwaliteit van de sociale omgeving, voorzieningen en mobiliteit. De 

ChristenUnie wil de stedelijke ontwikkeling verbinden aan duurzaamheid, natuur, 

innovatie en leefbaarheid. Alleen op deze manier kan de groei van de stad ook ten 

goede komen aan de stad en kan iedereen van de groei profiteren. De grote vraag naar 

fijne woningen moet worden ingepast in de beperkte ruimte die in de bestaande stad 

beschikbaar is. Ook de huidige klimaat- en ecologische crisis en het inbedden van de 



Parijsakkoorden vragen om ingrijpende keuzes. Keuzes die we maken voor het klimaat 

gaan invloed hebben op de manier waarop we de grote vraag naar woningen 

beantwoorden en hoe we een aantrekkelijke plek blijven om te wonen en werken. Door 

bij de ruimtelijke programmering heel gericht toekomstbestendige en dus duurzame 

keuzes te maken, maakt onze stad zich klaar voor de toekomst.  Er zijn nog veel kansen 

om leegstaande panden een woonfunctie te geven.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● We willen een gemengde stad, waar wonen bereikbaar en betaalbaar is en niet 

afhankelijk is van je inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd en achtergrond. 

Utrechters van verschillende achtergronden moeten elkaar ontmoeten. De 

wijken moeten qua samenstelling daarom meer gemengd worden. Dit is zeker 

een aandachtspunt bij de ontwikkeling van het Stationsgebied en de 

Merwedekanaalzone.  

● Aan het einde van de nieuwe raadsperiode moeten voldoende woningen 

beschikbaar zijn om 385.000 (nieuwe) Utrechters te huisvesten.  

● Bij de ontwikkeling van nieuwe woninglocaties willen we de waarden van natuur 

en water een volwaardige plek geven in de ontwikkeling.  Ook moeten deze 

nieuw te bouwen woningen aangepast worden aan de klimaatverandering. We 

geven daarbij een impuls aan duurzaamheid en circulariteit.  

● Het bouwen van een nieuwe wijk in Rijnenburg is niet eerder dan na 2040 aan 

de orde, en alleen als er een manier is gevonden om de wijk op een duurzame 

wijze bereikbaar te maken.  

● Om meer woningen te realiseren ondersteunen we actief innovatieve 

wooninitiatieven zoals woongroepen en andere coöperatieve woonvormen. 

Concreet kan de gemeente ondersteuning bieden door het bieden van één 

aanspreekpunt, het inzetten van haar professionaliteit en deskundigheid, het 

meedenken over goede locaties en door financiering bij planvorming en 

uitvoering.  

● We bekijken of we nieuwe en bestaande woningen anders kunnen indelen. De 

ChristenUnie gaat voor meer wooneenheden van minder woonoppervlakte, zodat 

woningen betaalbaarder worden en de beperkte grond beter benut wordt. In d e 

toekomst is meer hoogbouw noodzakelijk om deze doelen te behalen.  

● Om meer betaalbare woningen te krijgen, willen we dat ten minste 35 procent 

van de nieuw te bouwen woningen bestaat uit sociale huurwoningen en ten 

minste 25 procent uit de middencategorie. 

● In wijken waar het aandeel sociale huurwoningen laag ligt, worden bestaande 

sociale huurwoningen behouden. Verkoop kan alleen plaatsvinden onder de 

voorwaarde dat de woning als goedkope woning behouden blijft, bijvoorbeeld 

door via erfpacht voorwaarden te stellen.  

● We willen lokale maatregelen die verdere prijsopdrijving van koop - en 

huurwoningen tegengaan. Als het nodig is zal de gemeente hiervoor actief 

grondbeleid hanteren en zelf directer regie voeren om locaties te gaan 

ontwikkelen.  

● We willen een betere spreiding van nieuwe studentenwoningen om de charme 

en het karakter van volksbuurten meer terug te brengen naar het straatbeeld. 

Voor studenten willen we het beleid om hoge huren van studentenkamers tegen 

te gaan handhaven. We continueren in dit kader ook de rol van het huurteam.  



● Voor ouderen willen we een verhuisadviseur om de verhuisketen te organiseren. 

Hiervoor moet worden onderzocht hoe deze dienst meer dienend kan worden 

aan de belangen van senioren.  

● Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken willen we dat aan de voorkant een 

voorzieningentoets wordt gedaan om te kijken welke voorzieningen er nodig 

zijn.  

● Mensen die hun huis willen delen met kwetsbare bewoners krijgen hiervoor een 

vergoeding. Hiermee maken we van de negatieve gevolgen van de 

kostendelersnorm een positieve draai richting de kostendelersbonus.  

 

>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  

 

Wijkgericht werken en participatie 

 

Samen zorgen voor de stad 
De ChristenUnie wil dat Utrechters de ruimte voelen om - samen met anderen en de 

overheid - de zorg voor de samenleving op te pakken. Dit vraagt van de gemeente dat 

zij openstaat voor initiatieven van inwoners, maar ook van verenigingen, bedrijven en 

kerken. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt, 

faciliteert en verbindt waar mogelijk.  

 

Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om 

minder administratieve lasten en minder bureaucratie. Kortom, om een college en raad 

die durven los te laten en te vertrouwen op haar inwoners, waarbij zowel de 

meerderheids- als de minderheidsstem gehoord wordt.  

 

De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, via platforms en andere 

organisaties, voorafgaand aan beleidsvorming in de raad. Inwonersinitiatieven willen 

we ruimhartig verwelkomen en inwonersparticipatie stimuleren, omdat we ervan 

overtuigd zijn dat het goed is gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze 

inwoners. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is 

over het samenspel en de ruimte die er is voor participatie, zodat het voor 

participanten helder is waar ze wel en waar ze niet over mee kunnen denken.  

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

● Door verschillende vormen van participatie zorgt de gemeente ervoor dat veel 

stemmen gehoord worden. Denk hierbij aan zowel digitale mogelijkheden als 

aanwezigheid op straat, in bibliotheken en in winkelcentra waarbij inwoners om 

hun mening wordt gevraagd. 

● Participatie wordt ingericht afhankelijk van de doelgroep. Zo is participatie 

onder studenten weer heel anders dan onder jongeren. De gemeente gaat in 

overleg met studenten- en studieverenigingen om de mogelijkheden tot 

participatie verder te ontwikkelen 

● Het Bewonersbod blijft actief gestimuleerd worden en de gemeente gaat in 

gesprek met inwoners die ideeën hebben hoe de dienstverlening beter kan 

worden georganiseerd. Ook ondersteunt de gemeente met kennis bij initiatieven 

die moeten worden aanbesteed om die drempel zo laag mogelijk te houden  

● Het budget voor het Initiatievenfonds blijft beschikbaar om grote en kleine 

initiatieven van inwoners mogelijk te maken. De gemeente wijst actief op het 



bestaan van dit fonds en kijkt op welke punten het initiatievenfonds verbreed 

kan worden. We denken hierbij vooral aan doelen rondom het klimaat.  

● Zelfbeheer van publieke ruimte wordt aangemoedigd en de gemeente maakt  

actief gebruik van de motivatie van inwoners om iets moois van hun directe 

omgeving te maken. De gemeente stelt hier via het Initiatievenfonds ook 

middelen voor beschikbaar. 

● De wijkwethouders zorgen voor een effectieve inzet van de voelsprieten in de 

wijken, zoals de wijkagenten en de wijkbureaus. Ze brengen kennis en ervaring 

samen door frequent contact tussen deze formele rollen in de wijk en de 

inwoners.  

 
>>> Terug naar het overzicht met alle thema’s  
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